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नेपाल सरकार 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 

ससहंदरवार, काठमाण्डौ । 

वियमान सरकार गठन भएको १०० ददनमा सम्पादन गररने प्रमुख कार्यहरुको सावयजतनकीकरण 

१. पषृ्ठभसूम 

मलुकुमा भएको अभतूपरू्व राजनीततक पररर्तवनलाई आर्थवक सामाजजक समदृ्धिको माध्यमबाट ससं्थागत 
गरै्द मलुकुलाई समदृ्धिको दर्दशातर्व  अति बढाउन ुआजको आर्श्यकता हो । सिंीय नेपालको समदृ्धिको 

मखु्य आधार कृद्धि, उजाव र पयवटन हो । उक्त तीन क्षते्र मध्ये पतन तलुनात्मक लाभको दृजटटबाट 
पयवटनलाई आकिवक क्षते्रको रुपमा ललन ुपर्दवछ । द्धर्श्र्सँग प्रततटपधाव गनुव न ैनपने अद्धितीय पयवटकीय 
उपजहरु नेपालमा हुनकुा साथै यस क्षेत्रको प्रर्िवनसगं ैअन्य क्षेत्र सदहतको समारे्शी द्धर्कास प्राप्त गनव 
पयवटन क्षेत्रको द्धर्कास अपररहायव छ । उर्दयीमान र्दईु अथवतन्त्र एर् ंद्धर्श्र्को एक ततहाई जनसखं्याको 
बीचमा रहेको नेपाललाई द्धर्श्र्मा एक प्रमखु पयवटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थाद्धपत गरी रे्दशको 
अथवतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगर्दान बढाउन जरुरी रहेको छ । पयवटनको द्धर्कास मार्व त मलुकुमा गररर्ी 
तनर्ारण तथा रोजगारीका थुप्र ै अर्सर लसजवना गरी आधारभतू आर्श्यकता पतूत व कै लार्ग द्धर्रे्दशी 
भलूममा नेपाली यरु्ाले पलसना चुहाउन ुपने अर्स्थाको अन्त्य हुन सक्र्दछ । यस क्षेत्रको द्धर्कासबाट 
मात्र समिृ नेपाल र सखुी नेपालीको हाम्रो र्दरूदृजटट परुा हुन सक्र्दछ ।  

२. वियमान अवस्था 

पदहलो पटक नेपाली जनताका प्रतततनर्धद्र्ारा सदं्धर्धानसभार्ाट जारी नेपालको सदं्धर्धानले पयवटन 
क्षेत्रलाई उच्च महत्र् दर्दई पयवटन सम्र्न्धी नीतत सदहत सरं्धैातनक मागवर्दशवन गरेको छ । पयावर्रण 

अनकूुल पयवटन उद्योगको द्धर्कास, पयवटन ससं्कृततको द्धर्कास तथा पयवटनको लाभ द्धर्तरणमा 
स्थानीय जनतालाई प्राथलमकता दर्दने सरं्धैातनक नीततले हामीलाई समारे्शी पयवटनतर्व  दर्दशातनरे्दश 
गरेको छ । अन्तराजटिय जगतमा सन ्२०३० सम्म प्राप्त गने गरी हामीले प्रततर्िता जनाएको दर्दगो 
द्धर्कासका लक्ष्य (SDG) प्राप्त गनव यस क्षते्रको द्धर्कास अपररहायव छ । सर् ैप्रकारका गररर्ीको अन्त्य 
गरी समारे्शी एर् ं दर्दगो द्धर्कास हालसल गनव रोजगारीका अर्सरहरु लसजवना हुन ु पर्दवछ । नेपालमा 
रोजगारीको एक प्रमखु माध्यम पयवटन क्षेत्र हो ।पयवटन क्षेत्रको द्धर्कासका लार्ग नेपाल सरकारबाट 
स्र्ीकृत नेपालको राजटिय पयवटन रणनीततक योजना (२०१६-२०२५) को कायावन्र्यन गरै्द स्थानीय 

स्तरमा पयवटनको लाभ जनताले प्राप्त गने गरी रोजगारीका अर्सर लसजवना गने, स्थानीय ससं्कृततको 
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सरंक्षण र पयवटकीय उपजको द्धर्कास मार्व त गररर्ी तनर्ारणमा टेर्ा पयुावउने हाम्रो प्रततर्िता रहेको छ 
।  

द्धर्श्र्मा पयवटन अत्यन्त ैप्रततटपधी उद्योग हो । यसको सर्लता मलूभतू रुपमा राम्रो अन्तराजटिय 

छर्ी, परू्ावधारमा यथटेठ लगानी, पयवटन प्रर्िवन र बजारीकरण तथा गणुस्तरीय सेर्ाको उपलव्धतामा 

तनभवर रहन्छ । नेपालका प्राकृततक, सांस्कृततक, जदै्धर्क एर् ंमानर् तनलमवत सम्पर्दाहरुको सरंक्षण र 

प्रर्िवन गरी हाम्रो मलुकुलाई सरुक्षक्षत, रमणीय, आकिवक एर् ंदर्दगो पयवटकीय गन्तव्यको रुपमा द्धर्कास 
गररन ु 
पर्दवछ । 

हाल द्धर्श्र्मा र्िनेी अन्तराजटिय पयवटकको सखं्या कररर् १ अर्व ३० करोड रहेको छ । पयवटक 
र्जारको प्रमखु स्रोतको रुपमा रहेको चीनबाट सन ्२०२० मा कररर् २० करोड पयवटक द्धर्श्र् भ्रमणमा 
तनस्कने प्रक्षेपण गररएको छ । ठूलो सखं्यामा बौि धमावर्लम्र्ी रहेको चीनसँग लसमाना जोडडएको 
गौतमबिुको जन्मभमूी नेपालले सन ्२०२० लाई न ैनेपाल भ्रमण र्िवको रुपमा मनाउर्दैं छ । साथै सन ्
२०२० मा कररर् ५ करोड भारतीय पयवटक भ्रमणमा तनस्कने प्रक्षेपण रहेकोछ । नेपालको पयवटनको 
पदहलो स्रोत बजार तथा अत्यर्धक दहन्र्द ुधमावर्लम्र्ी रहेको भारतबाट नेपाल आउने धालमवक पयवटकको 
पतन अपार सम्भार्ना रहेकोछ ।World Tourism & Travel Council बाट प्रकालशत पतछल्लो प्रततर्रे्दन 
Travel & Tourism Economic Impact अनसुार द्धर्श्र्का १८५ रे्दश मध्ये नेपालको पयवटन क्षेत्र १२४ औ ं
र्ररयतामा रहेको छ भने कूल ग्राहस्थ उत्पार्दनमा यसको योगर्दान ७.५ प्रततशत रहेको तथा कररर् १० 

लाख रोजगारी यस क्षेत्रमार्व त प्राप्त भएको उक्त प्रततरे्र्दनमा उल्लेख छ ।यस्ता तथ्यहरुबाट नेपालको 

सम्भाव्यता अनरुुप पयवटनबाट लाभ ललन नसककरहेको यथाथव र्चत्रण हुन्छ। नेपालमा साहलसक पयवटन, 

प्राकृततक पयवटन, सांस्कृततक पयवटन, धालमवक पयवटन, लशक्षा एर् ंस्र्ास्थ्य पयवटन, खेल पयवटन, कृद्धि 

पयवटन, ग्रालमण पयवटनको उच्च सम्भार्ना रहेको छ । 

३. दरूगामी सोच 

नेपालको अथवतन्त्रमा पयवटन क्षेत्रको योगर्दान कूल ग्राहस्थ उत्पार्दनको २५ प्रततशत पयुावउने गरी हाम्रो 
र्दरूगामी कायवदर्दशा तय हुनपुछव । नेपालमा आउने द्धर्रे्दशी पयवटकको सखं्या कम्तीमा १५ लाख पयुावउने 
लक्ष्यसदहत नेपाल भ्रमण र्िव सन ्२०२० स्र्ीकृत भएकोछ । सन ्२०२५ सम्ममा नेपाल आउने द्धर्रे्दशी 
पयवटकको सखं्या र्िनेी २५ लाख एर् ंद्धर्रे्दशी द्धर्तनमय आजवन ३४० लमललयन अमेररकी डलर पयुावउने 
र्दरूगामी सोचसदहत हाम्रा प्रयासहरु अति बढाउन आर्श्यक छ । यसका लार्ग मलूभतू रुपमा नीततगत 
सधुार, पयवटन परू्ावधारहरुको द्धर्कास, हर्ाई परू्ावधार द्धर्कास तथा सर्लीकरण, र्दक्ष जनशजक्तको 
द्धर्कास, पयवटन प्रर्िवन तथा र्जारीकरण र पयवटकीय उपजहरुको द्धर्कासमा केजन्ित हुन आर्श्यक छ 
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। उच्चस्तरीय सेर्ा सदु्धर्धामा लगानी गरी गणुस्तरीय पयवटक लभत्राउने तर्व  कायवयोजना सदहत लाग्न' 
पने रे्दखखन्छ ।आन्तररक पयवटन प्रर्िवनका लार्ग समेत द्धर्शिे अलभयान सचंालन गनुव पने हुन्छ । 

यसका लार्ग नेपालको हर्ाई यातायातलाई थप सरुक्षक्षत, व्यर्जस्थत, भरपर्दो एर् ं द्धर्श्र्सनीय बनाई 

यसको माध्यमबाट द्धर्रे्दशी पयवटकहरुको आगमनलाई सहज, सलुभ एर् ंपहंुचयोग्य र्नाउन जरुरी छ । 

त्रत्रभरु्न अन्तरावजटिय द्धर्मानस्थलको स्तरोन्नतत, गौतमर्िु र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरावजटिय 

द्धर्मानस्थलको तनमावण कायवमा लशघ्रता ल्याउनकुा साथै र्दोस्रो अन्तरावजटिय द्धर्मानस्थल, तनजगढलाई 
अति बढाउँर्दा मात्र नेपालको पयवटन क्षेत्रले र्ड्को मानव सक्र्दछ । साथै द्धर्द्धर्धतायकु्त नेपाली 
ससं्कृततलाई एकताको बललयो आधार र्नाउँरै्द द्धर्द्धर्धतामा गौरर् गने नेपाली समाजको तनमावण हाम्रो 
पदहचान हो । द्धर्लभन्न भौततक तथा अभौततक सांस्कृततक सम्पर्दाको सरंक्षण गरी यसको प्रचार 

प्रसारको माध्यमबाट पयवटकीय आकिवण बढाउन जरुरी छ । परुाताजत्र्क सम्पर्दाहरुको पनुवतनमावण गरी 
धालमवक तथा सांस्कृततक पयवटनको माध्यमबाट हाम्रा अद्द्धर्तीय सम्पर्दा एर् ं समंिृ ससं्कृततको 
बजारीकरण गनुव पर्दवछ । 

४. सर् ददनको कार्य र्ोजना  

र्तवमान सरकार गठन पश्चात ् यस मन्त्रालयको कायवक्षेत्रसँग सम्र्जन्धत तनम्नललखखत प्रथम १०० 
दर्दनको महत्र्पणूव कायवहरुको कायावन्र्यन कायवयोजना तयार गरी कायावन्र्यन अति बढाइएको छ । 
कायावन्र्यन प्रभार्कारीताका लार्ग द्धर्लभन्न द्धर्भाग एर् ं तनकायहरुबाट सम्पार्दन हुने कायवहरुको 

अनगुमन मन्त्रालयको सम्बजन्धत महाशाखाबाट र मन्त्रालयका महाशाखाहरुबाट हुने कायवहरुको 
अनगुमन सर्चर्स्तरबाट 
हुनेछ । 
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१०० ददनसभर गररने प्रमखु कार्यहरु 

सस.न ं कार्य क्रिर्ाकलाप जजम्मेवार कमयचारी अपेक्षिि नतिजा कैक्रिर्ि 

१. त्ररभवुन  
अन्त्िरायजष्िर् 
ववमानस्थल 
सधुार 

 

• हालको Air Traffic Congestion को समस्या न्यतूनकरण गनव 
आर्श्यक व्यर्स्था लमलाई द्धर्मानस्थललाई कम्तीमा  
रै्दतनक २१ िण्टा सचंालन गने । 

• द्धर्मानस्थलको ATC Capacity बढाउन Traffic Flow 

Management लाई थप प्रभार्कारी बनाउन े । साथै, Slot 

व्यर्स्थापनलाई र्जै्ञातनक बनाउने । 

• यस द्धर्मानस्थलबाट आन्तररक उडानलाई अन्यत्र 
स्थानान्तरण गनव सम्भाव्यता अध्ययन भएको 
काभ्रपेलाञ्चोकको ठूलीचौरका साथै अन्य सम्भाव्य 
स्थानबाट पतन सचंालनका द्धर्कल्पहरुको अध्ययन  
गने । 

• अन्तरावजटिय आगमन तर्व का यात्रहुरुले बढीमा एक 
िण्टालभत्र Baggage Collect गने व्यर्स्था लमलाउने । 

• अन्तरावजटिय टलमवनलमा यात्र ुसदु्धर्धाका लार्ग Central AC 

System सचंालनमा ल्याउने र Domestic Terminal मा 
ACको व्यर्स्था गने । 

 

महातनरे्दशक श्री सजंीर् 
गौतम,, 

नेपाल नागररक 
उड्डयन प्रार्धकरण 

(ने.ना.उ.प्रा.) 
 

महाप्रबन्धक श्री 
राजकुमार क्षेत्री, 

त्रत्रभरु्न अन्तरावजटिय 
द्धर्मानस्थल 

• Air Traffic 
Congestion समस्या 
न्यतूनकरण भई  
यात्र ुएर् ं
पयवटकहरुलाई  
सदु्धर्धा पगेुको हुने। 
 

• आन्तररक उडानलाई 
स्थानान्तरण गनव 
सम्भाव्यता 
अध्ययन भएको हुने 
। 
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२. राजष्िर् गौरबका 
आर्ोजनाहरुको 
प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्न 

दोस्रो अन्त्िरायजष्िर् ववमानस्थल (SIA): 

• र्ातार्रणीय प्रभार् मलू्याँकन (EIA) प्रततरे्र्दन स्र्ीकृत 
गराउने ।  

• द्धर्मानस्थलको लार्ग द्धर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन (DFS) 

प्रततरे्र्दन बझुाएको कोरीयन कम्पनी LMW सँगको 
र्दातयत्र् व्यर्स्थापन गने । 

• द्धर्मानस्थल तनमावणको मोडाललदट तय गने । 

सहसर्चर् श्री 
बदु्धिसागर लालमछाने, 

हर्ाई सरुक्षा महाशाखा 
,  

तनरे्दशक श्री प्रदर्दप 
अर्धकारी, ने.ना.उ.प्रा. 

• EIA प्रततरे्र्दन 
स्र्ीकृत भएको हुने। 

• LMW सँगको 
र्दातयत्र् व्यर्स्थापन 
भएको हुने । 

• तनमावणको मोडाललदट 
तय हुने। 

 

गौिमबदु्ध अन्त्िरायजष्िर् ववमानस्थल: धार्न मागव, टलमवनल 
भर्न  लगायतका लसलभल तनमावण कायवको भौततक प्रगतत 
४०% सम्पन्न गने । 

तनरे्दशक श्री प्रदर्दप 
अर्धकारी,  ने.ना.उ.प्रा. 

• तनमावण कायवको 
प्रगततमा ४०% 

सम्पन्न भएको 
हुने। 

 

पोखरा िरेीर् अन्त्िराजष्िर् ववमानस्थल : Design Review 

And Supervision Consultant तनयकु्त गने। 
तनरे्दशक श्री प्रदर्दप 

अर्धकारी,  ने.ना.उ.प्रा. 
Consultant तनयकु्त 
भएको हुने। 

 

पशपुति िरे ववकास : 
• भगर्ान पशपुततनाथको धालमवक महत्र् तथा पाशपुत 
क्षेत्रको ऐततहालसकता, परुाताजत्र्क तथा पौराखणकता 
झजल्कने गरी र्तृर्चत्र तयार गरी प्रचार प्रसार गने । 

• द्धर्गत लामो समयरे्दखख अर्रुि रहको धालमवक तथा 
सांस्कृततक महत्र्को र्ागमती जात्रा आगालम अक्षय 
ततृीयारे्दखख पनु:सचंालनमा ल्याउने।  

सर्दश्य सर्चर् श्री 
प्रदर्दप ढकाल,  पशपुतत 

क्षेत्र द्धर्कास कोि 

 

• र्तृर्चत्र तयार 
भएको हुने । 

• ऐततहालसक जात्राको 
शरुुर्ात भएको हुने।  

 

लजुम्वनी िेर ववकास : कररर् २५ रे्दशका बौि धमवसँग 
सम्बजन्धत द्धर्द्र्तर्गवहरुबाट लजुम्बनी तथा  बौि धमवसँग 
सम्बजन्धत कायवपत्र प्रस्ततुत सदहत २५६२ औ ंबिु जयन्ती 
एर् ं लजुम्बनी दर्दर्स तथा अन्तरावजटिय बौि गोटठी 

सर्दश्य सर्चर् ,  
लजुम्र्नी द्धर्कास कोि 

लजुम्बनीको 
अन्तरावजटियस्तरमा 
प्रचार प्रसार हुने । 
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भव्यरुपमा मनाउने ।  

३. भकूम्पबाट 
ितिग्रस्ि प्रमखु 
सम्पदाहरुको 
पनुतनयमायण  

• ऐततहालसक रानीपोखरीको पनुतनवमाणमा रे्दखखएको द्धर्र्ार्द 
समाधान गरी तनमावण कायव प्रारम्भ गने । 

• लललतपरुको मणीमण्डप र कृटण मजन्र्दर सरंक्षण कायव 
सम्पन्न गने। 

• भकुम्पपतछ बन्र्द रहेको हनमुानढोका र्दरर्ार 
सगं्रहालयलभत्र अस्थायी सरंचना तनमावण गरी 
सर्वसाधारणको लार्ग खुला गररने । 

• हनमुानढोकाजस्थत गद्दीबठैकको बादहरी र्ाल र छाना 
सदहतको मखु्य सरंचनाको सबलीकरण कायव 
(Retrofitting) सम्पन्न गने साथै लक्ष्मीनारायण मजन्र्दर, 
कागेश्र्र, सरस्र्ती र महारे्दर् मजन्र्दरको पनूःतनमावण 
कायव सम्पन्न गने । 

• स्र्यभंजुस्थत अनन्तपरु र ककमडोल गमु्र्ाको  
पनुतनवमावण कायव सम्पन्न गने तथा आनन्र्दकुटी 
द्धर्हारको पनुतनवमावण कायव ८० प्रततशत सम्पन्न गने ।  

• खोकना मतछन्िनाथको पनुतनवमावणका लार्ग Stone 

Carving को काम सम्पन्न गने ।चाँगनुारायणजस्थत 
बलम्ब ुपाटी र तछन्नमस्ताको मजन्र्दर  पनुतनवमावण कायव 
सम्पन्न गने । 

• हनमुानढोकाजस्थत आगछें र पाटनजस्थत रे्दगतुलेज ु
मजन्र्दरको  पनुतनवमावण  कायवका लार्ग Architectural 

Structural  सदहतको Drawing/Design तयार गने । 
• भक्तपरुको महामञ्जुश्री सत्तल, तलेजु मजन्र्दर,महालक्ष्मी 

द्योछें , सयुवद्धर्नायक गणेश आमा मजन्र्दर, गोपीनाथ 

महातनरे्दशक श्री भेि 
नारायण र्दाहाल, 

परुातत्र् द्धर्भाग 

• भकूम्पबाट 
क्षततग्रस्त ७५३ 
सम्पर्दाहरु मध्ये 
हाल ८२ र्टा 
सम्पन्न  

भएको । 

• यस अद्धर्धमा 
थप १३ र्टा 
सम्पर्दाहरुको 
पनुतनवमावण कायव 
सम्पन्न भएको 
हुने। 
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मजन्र्दर, तलेजुजस्थत द्धिमाजु चोकको सरंक्षण कायव 
सम्पन्न गने । 

४. नीतिगि िथा 
काननूी सधुार  

• ससं्कृतत, पयवटन र हर्ाई क्षेत्रसँग सम्बि प्रबिु 
व्यजक्तहरुको तनरन्तर सल्लाह, सझुार् तथा पटृठपोिणका 
लार्ग छुट्टाछुटै्ट Think Tank Groups बनाउने ।   

• पयवटन क्षेत्रको लार्ग गणुस्तरीय जनशजक्त द्धर्कास र 
र्दीगो आपतूत व सतुनश्चत गनव पयवटन द्धर्श्र्द्धर्द्यालय 
स्थापनाको र्दीिवकालीन सोच सदहत काननूको मस्यौर्दा 
तयार गनव सिैाजन्तक स्र्ीकृततका लार्ग नेपाल सरकार 
(मजन्त्रपररिद् ) मा पेश गने । 

• नेपालको सदं्धर्धान र पररर्तत वत परररे्श अनरुुप पयवटन 
नीतत, २०६५ पररमाजवन कायव शरुु गने (Sunset Provision 

सदहत)। 

• नेपालको पयवटन प्रबिवनका लार्ग  सहकायव गनव 
थाईल्याण्ड सरकारसँग समझर्दारी (MOU) गने ।श्रीलकंा 
सरकारसँगको समझर्दारी (MOU) लाई अति बढाउने ।  

• नेपालको राजटिय रणनीततक पयवटन योजना (सन ् २०१६-
२०२५) ले तनदर्दवटट गरे बमोजजम नेपालको पयवटन 
प्रर्विवनलाई प्रभार्कारी बनाउन पाँच प्रमखु पयवटकीय श्रोत 
मलुकुहरुमा पयवटन सहचारी खटाउने सम्बन्धी अर्धारणा 
पत्र तयार गने ।  

 

सहसर्चर् श्री िनश्याम 
उपाध्याय, पयवटन 
प्रर्िवन महाशाखा 

 
 
 
 
 
 

• पयवटन क्षेत्रमा 
द्धर्द्यमान नीतत, 
ऐन काननूमा 
समयानकूुल सधुार 
कायव प्रारम्भ भएको 
हुने ।  

• अन्तराजटिय क्षते्रमा 
पयवटन प्रबिवनको 
लार्ग खाका तयार 
भएको हुने ।  

• पयवटन सहचारी 
खटाउने सम्बन्धी 
अर्धारणा पत्र 
तयार भएको हुने। 

 

• पयवटन ऐन, २०३५ लाई समयानकूुल पररमाजवन गनव 
सशंोधन मस्यौर्दा तयार गने ।  

• क्यालसनो ऐन तजुवमा गनव सिैाजन्तक स्र्ीकृततको लार्ग  

सहसर्चर् श्री 
आलोकचन्ि शे्रटठ, 
काननू महाशाखा 
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नेपाल सरकार (मजन्त्रपररिद् ) मा पेश गने । 

५. कार्य पद्धतिमा 
सधुार 

• सेर्ा प्रर्ाह गने कायवमा प्रत्यक्ष सलंग्न हुने पयवटन 
द्धर्भाग,  परुातत्र् द्धर्भाग, नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रार्धकरण, नेपाल र्ायसेुर्ा तनगम, नेपाल पयवटन बोडवको 
कायव सचंालन प्रभार्काररताका लार्ग कायवसचंालन 
मापर्दण्ड (SOP) बनाई लाग ुगने ।   

महातनरे्दशक/ 
महाप्रबन्धक/प्रमखु 
कायवकारी अर्धकृत 

कायव सचंालन 
प्रकृयामा स्पटटता 
आइ सेर्ाग्राहीलाई 
सहजता पगेुका  
हुने ।  

 

संस्कृति  िेर : 

६. ससं्कृति सरंिण 
र प्रवद्धयन  

• नेपालको सदं्धर्धान तथा पररर्तत वत परररे्श अनरुुप 
राजटिय ससं्कृतत नीतत, २०६७ लाई पररमाजवन गने साथ ै
नयाँ नीततमा Sunset Provision समेत राख्ने । 

• मकर सकं्राजन्तका दर्दन रे्दर्िाट, र्राहक्षेत्रमा लाग्ने मेला, 
नरु्ाकोटको गोरु जुधाई  र शालीनर्दी (स्र्स्थानी पजूा) 
को डकुमेन्िी तनमावण गने । 

• ५९ र्टा आदर्दर्ासी जनजाततहरुको र्ाद्धिवक चाडपर्वहरुको 
क्यालेन्डर तयार गरी प्रकाशन गने । 

• ५ र्टा आदर्दर्ासी जनजाततहरु र ५ र्टा लसमान्तकृत 
जाततहरुको अमतूव साँस्कृततक सम्पर्दाको द्धर्र्रण 
सदहतको  अध्ययन प्रततरे्र्दन तयार गने । 

• राजटिय तथा प्रारे्दलशक प्रततभा परुस्कार, पटुपलाल राजटिय 
परुस्कार, महाकद्धर् रे्दर्कोटा परुस्कार, भगत सर्वजजत 
राजटिय मानर् मयावर्दा परुस्कार द्धर्तरण गने। 

सहसर्चर् श्री 
भरतमखण सरेु्र्दी,  

ससं्कृतत महाशाखा 

• ससं्कृतत प्रर्िवन र 
सम्बिवन कायवमा 
योगर्दान पगेुको  

हुने । 

 

• द्धर्लभन्न राजटिय 
तथा प्रारे्दलशक 
प्रततभाको 
प्रोत्साहन भएको  

हुने । 

 

७. ऐतिहाससक, 
परुात्िाजत्वक एव ं

• पाल्पाजस्थत रानीमहल र भरैर्स्थान सत्तल, पचलीजस्थत 
ईन्ि भक्तशे्र्र सत्तल, सनुसरी जजल्लाजस्थत रामधनुी 

महातनरे्दशक श्री भेि 
नारायण र्दाहाल,  

• ७ र्टा 
ऐततहालसक/ 
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धासमयक महत्वका 
सम्पदाहरु 
सरंिण  

पोखरी र चतरािाट, झापा जजल्लाजस्थत ककचकबध 
परुाताजत्र्क स्थल, लललतपरु खोकनाजस्थत रुिायणी 
पाटी, जुम्ला जजल्लाजस्थत कनकासनु्र्दरी मजन्र्दर सरंक्षण 
कायव सम्पन्न गने । 

• सलावही मतुत वयाजस्थत लशर् मजन्र्दर, नर्लपरासी 
लसक्रौलजस्थत कैलाश आश्रम, र्दाङ्ग जजल्लाजस्थत 
अजम्र्केश्र्री मजन्र्दर लगायतका १४ र्टा आयोजनाहरुको 
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गने। 

• कद्धपलर्स्त ु जजल्ला र्दोहनी परुाताजत्र्क स्थल र 
कद्धपलर्स्त ु ततलौराकोट र्दरर्ारको र्दक्षक्षण तर्व को 
उत्खनन ्कायव सम्पन्न गने। 

परुातत्र् द्धर्भाग परुात्ताजत्र्क/धा
लमवक महत्र्का 
सम्पर्दाहरु 
सरंक्षण कायव 
सम्पन्न भएको 
हुने। 

८. असभलेखको 
डडजजटाइजेसन र 
सदुृढीकरण  

• राजटिय अलभलेखालयमा संकललत ३१००० द्धर्द्धर्ध द्धर्ियका 
हस्तललखखत ग्रन्थहरु मध्ये ११,५५० हस्तललखखत ग्रन्थको 
कररर् ६,५५,००० ईमेजको क्याटलर्गङ्ग, ट्यागीङ्ग गरी 
सफ्टर्ेयरमा अपलोड कायव सम्पन्न गने ।  

• अलभलेखालयमा संकललत कुमारीचोकबाट प्राप्त १,००० पोका 
मध्येको ३५ पोकाको ५,००० पन्ना अलभलेखहरुलाई 
डडजजटाईजेसन गने र ३,१०० पन्ना अलभलेखीकरण कायव 
सम्पन्न गने। 

• द्धर्.स.ं १९५८ साल रे्दखख १९६८ सम्मको गोरखापत्रहरुको 
डडजजटाईजेसन गने । 

प्रमखु श्री सौभाग्य 
प्रधानाङ्ग,  राजटिय 

अलभलेखालय 

• राजटिय महत्र्का 
अलभलेखहरुको 
डडजजटाइजेसन र 
अलभलेखीकरण 
भएको हुने । 

 

९. सगं्रहालर्को 
तनमायण िथा 
व्र्वस्थापन  

• मोरङ्गजस्थत मर्दन भण्डारी सगं्रहालय, स्याङ्गजा 
रामकोटजस्थत गरंुुग सगं्रहालय, कास्की लेखनाथजस्थत 
कद्धर् लशरोमणी लखेनाथ सगं्रहालय, सनुसरीजस्थत माझी 
सगं्रहालयहरुको तनमावण कायव सम्पन्न गने । 

महातनरे्दशक श्री भेि 
नारायण र्दाहाल, 
परुातत्र् द्धर्भाग 

• सगं्रहालयको 
तनमावण तथा 
व्यर्स्थापन 
भएको हुने । 
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• ओखलढंुगाजस्थत लसिीचरण सगं्रहालयको भर्न तनमावण 
सम्पन्न गने । 

पर्यटन ििय  : 

१०. पर्यटकीर् िथर्ांक 
अद्र्ावधधक कार्य 

• अध्यागमन द्धर्भागसँगको सहकायवमा पयवटकीय तथ्यांक  शेयररङ 
संजाल (Data Sharing Network) को द्धर्कास गने ।   

• स्थलमागवबाट आउने पयवटक संख्या एककन गनव सभे गने। 
• पयवटन क्षेत्रले नेपालको अथवतन्त्रमा पुयावएको योगर्दान एककन 
गनव Tourism Satellite Account (TSA)  प्रणाली द्धर्कास गनव 
कायवटोली गठन गने । 

सहसर्चर् श्री डण्डुराज 
तिलमरे, योजना तथा 
मलू्याङ्कन महाशाखा 

• पयवटकीय 
तथ्यांक  नेटर्कव  
द्धर्कास भएको 
हुने। 

• TSA  तनमावण 
कायव अगाडी 
बढेको हुने। 

 

११. ददगो पर्यटन 
व्र्वस्थापन  

• सडक तनमावणले गर्दाव क्षती हुन गएका महत्र्पणूव पर्दयात्रा 
मागवहरुको बकैजल्पक पर्द मागव तनमावण गनव तनजी क्षते्र 
तथा नेपाल पयवटन बोडव समेतको सहकायवमा अध्ययन 
गने । 

• पयवटकीय स्थलको र्ातार्रण स्र्च्छ, सर्ा र प्रर्दिुणमकु्त 
राख् न मापर्दण्ड तयार गरी सम्बजन्धत तनकायलाई 
जजम्मेर्ार बनाउने ।   

सहसर्चर् श्री डण्डुराज 
तिलमरे, योजना तथा 
मलू्याङ्कन महाशाखा 

• पयवटन मतै्री 
परू्ावधार एर् ं
दर्दगो पयवटन 
व्यर्स्थापन 
कायवको शरुुर्ात 
भएकोहुने । 

 

१२. पर्यटकीर् सेवा 
सवुवधाको 
गणुस्िरीर्िा  

• होटल, ररसोटव, रेटटुराँ, होमस्टे तथा अन्य आर्ासीय 
प्रबन्धहरु (Online Booking System समेत) को द्धर्द्यमान 
अर्स्था द्धर्श्लेिण सदहत पनुरार्लोकन गरी नयाँ मापर्दण्ड 
तजुवमा कायव शरुुर्ात गने । 

महातनरे्दशक श्री दर्दनेश 
भट्टराई,  

पयवटन  द्धर्भाग 

• मापर्दण्ड तजुवमा 
कायव शरुुर्ात 
भएको हुने। 

 

१३. 
 

एकीकृि पर्यटन 
पवूायधार ववकास  

• सातर्टै प्ररे्दशमा एक/एक र्टा नमनूा पयवटकीय 
गन्तव्यस्थल द्धर्कासको लार्ग द्धर्स्ततृ आयोजना प्रततरे्र्दन 
(DPR) तयार गने।(प्ररे्दश न.ं १- ईलाम सन्र्दकपरु. प्ररे्दश  

सहसर्चर् श्री डण्डुराज 
तिलमरे, योजना तथा 
मलू्याङ्कन महाशाखा 

• महत्र्पूणव 
पयवटकीय 
स्थलहरुको 
एकीकृत पयवटकीय 
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न.ं २- धनिुाधाम,  प्ररे्दश  न.ं ३- ईन्िसरोर्र मकर्ानपरु,  
प्ररे्दश  न.ं ४- पचंासे,  प्ररे्दश  न.ं ५- रे्दर्र्दह,  प्ररे्दश  न.ं 
६-रारा,  प्ररे्दश  न.ं ७- कैलाली भार्दागाउँ) 
 
• प्रलसि धालमवक पयवटकीय स्थल मजुक्तनाथ क्षते्रको 
गरुुयोजना तयार गने कायव सम्पन्न गने । 
• महत्र्पणूव धालमवकस्थल स्र्गविारीको गरुुयोजना तयारी 
कायव अति बढाउने । 

पूर्ावधार द्धर्कास 
कायव प्रारम्भ 
भएको हुने। 

• र्दोलखा र रामेछापको सीमानामा पने सलैङु्गमा भ्यटूार्र 
तनमावण कायव सम्पन्न गने । 
• मनास्ल,ु खुम्र्,ु अन्नपणूव सककव ट, र्दोलखा-मडु-ेसलैङु 
पर्दयात्रा मागवको पनुतनवमावण कायव शरुुर्ात गने । साथ ै
हेलम्ब ु क्षेत्र, लाङटाङ क्षते्र, मकालरु्रुण क्षेत्र, र्दोलखा 
लखनपरु  पर्दयात्रामागवको तनमावणकायव ८०% सम्पन्न 
गने। 
• गरुरल्ला िेल र यासाव िेलको १०/१० कक.लम. पर्दयात्रामागव 
तनमावण कायव सम्पन्न गने ।  
• नेपालको परू्व-पजश्चमको दहमाली क्षते्र जोड्ने Great 

Himalayan Trail (GHT) को र्दोलखाको जगत-टालसनाम-
डालर्दङु्ग-बेदर्दङ्ग िेल र रसरु्ाको पार्वतीकुण्ड-सोमर्दाङ 
खण्डको २० कक.लम. पर्दयात्रामागव सम्पन्न गने। 
• जनकपरु र रारा (ताल्चा) मा पयवटकीय सचूना केन्िको 
तनमावण कायव सम्पन्न गने । 
• तनहंुको भान ु लशखर कटेरीमा तनमावणार्धन रामायण 
भर्न तनमावण सम्पन्न गने । 

महातनरे्दशक श्री दर्दनेश 
भट्टराई,  

पयवटन  द्धर्भाग 

• महत्र्पणूव पर्दयात्रा 
मागवहरुको ४० 
कक.लम. तनमावण 
सधुार कायव 
सम्पन्न भएको 
हुने ।  

• २ र्टा सचूना 
केन्िको तनमावण 
कायव सम्पन्न 
हुने। 
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१४. पर्यटन प्रबद्धयन • नेपाल भ्रमण वर्य –२०२० को सर्चर्ालय स्थापना, द्धर्ियगत 
सलमततहरु गठन गरी कायव प्रारम्भ गने । 

• चीन र भारतका मुख्य तीन÷तीन शहरहरुमा पयवटन सेल्स 
लमसनको आयोजना गने । 

• ५० भन्र्दा बढी अन्तरावजटिय लमडडया र ब्लगरसदहतको 
अन्तरावजटिय स्तरको दहमालयन िाभल माटव आयोजना 
गने।साथै, ७० जना द्धर्रे्दशी पत्रकारहरुको FAM TRIP सचंालन 
गने ।  

• मुख्य श्रोत बजार लक्षक्षत Country Specific Tourism 

Marketing and Promotion Strategy तयार गरी कायावन्र्यन 
गने । 

• आन्तररक पयवटन प्रर्िवनको लार्ग रारा- कणावली पयवटन र्िव 
अलभयान लगायतका अलभयानहरुको प्रर्िवन गने । 

• सातर्टै प्ररे्दशहरुको संस्कृतत र पयवटकीय सम्पर्दाहरु झजल्कने 
गरी Short Video बनाई प्रचार प्रसार गने । 

• त्रत्रभुर्न अन्तरावजटिय द्धर्मानस्थलमा नेपालको कला, संस्कृतत र 
पयवटकीय सम्पर्दा झजल्कने ५ र्टा ठूला इलेक्िोतनक LED HD 

Display Boards राख्ने । 
• एलसयाको पदहलो अपाङ्ग मैत्री पर्दयात्रा मागव (Accessible 

Trekking Trail) कास्कीको नौडांडामा बनाई संचालनमा ल्याउने।  
• नेपाल पयवटन बोडवको र्ेबसाइटलाई र्चतनयाँ भािामा समेत बनाई 
थप Interactive  र Attractive बनाउने। 

• नेपालका महत्र्पूणव पयवटकीय गन्तव्य तथा ती स्थानहरुमा 
पाइने पयवटकीय सेर्ा सुद्धर्धाको जानकारीमूलक Mobile Apps 
बनाई संचालनमा गने ।  

• काठमाडौंका प्रमुख पयवटकीय स्थलहरुलाई केजन्ित गरी तनजी 
क्षेत्र समेतको सहकायवमा Hop On Hop Off गाडीहरु संचालन गनव 
संभाव्यता अध्ययन गने ।  

• अन्तरावजटिय संचार माध्यमहरु बीबीसी, सीएनएन, दिप 
ऐडभाइजर र लोन्ली प्लानेट मार्व त प्रर्िवन गने । 

प्रमखु कायवकारी 
अर्धकृत श्री दर्दपकराज 
जोशी, नेपाल पयवटन 

बोडव  

 
 
 
 
 

• सर्चर्ालय स्थापना 
भई कायवप्रारम्भ 
भएको हुने । 

• आन्तररक तथा  
अन्तरावजटिय 

प्रचारप्रसार र 
बजारीकरण थप 
प्रभार्कारी भएको  
हुने । 

• पयवटक सखं्यामा 
क्रलमक रुपमा 
र्दृ्धिभएको हुने । 
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नागररक उड्डर्र्न ििय  : 

१५. हवाई उड्डर्न 
सरुिा सदुृढीकरण 

• अन्तरावजटिय नागररक उड्ययन सगंठन (ICAO) 

को Global  Aviation Safety Plan (GASP) मा 
आधाररत भई Nepal Aviation Safety Plan 

(NASP) तजुवमा गरी कायावन्र्यन गने । 
• सन २०१० रे्दखख सन ्२०१७ सम्म भएका बाययुान 

र्दिुवटना जाँच प्रततरे्र्दनका लसर्ाररस द्धर्श्लेिण 
गरी प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्यन सरुु गने। 

सहसर्चर् श्री बदु्धिसागर 
लालमछाने, हर्ाई सरुक्षा 

तथा प्रार्धकरण 
सपुरीरे्क्षण महाशाखा/  
महातनरे्दशक श्री सजंीर् 

गौतम,, 
नेपाल नागररक उड्डयन 

प्रार्धकरण 

हर्ाई उडान थप  
सरुक्षीत हुने । 

 

१६. हवाई उद्र्ोग 
व्र्वस्थापन 

• ड्रोन उडान अनुमततलाई सरलीकृत गरी समन्र्यात्मक 
ढंगबाट उडान संचालन गराउन कायवद्धर्र्ध तयार गने। 

• चालू अर्स्थामा रहेका द्धर्मानस्थल मध्ये दहमाली, 
पहाडी र तराई क्षेत्रमा अर्जस्थत तीन र्टा 
द्धर्मानस्थलको संचालनको अर्स्था, र्ायुसेर्ा 
कम्पनीहरुले पु¥याईराखेको सेर्ा सुद्धर्धा र सेर्ाग्राहीका 
गुनासाहरु सम्बन्धमा सरोकारर्ालासँग छलर्ल एर् ं
अनुगमन गने । 

• नेपालमा  अन्तरावजटिय र्ायुसेर्ा स्थापना तथा 
संचालनका लार्ग इजाजत दर्दने मापर्दण्ड (TOR) 

पुनरार्लोकन गने। 
• नेपाल र्ायुसेर्ा तनगमको सहकायवमा Wide body 

aircraft (A 330-200) utilization plan तयार गने । 
• नेपाल र्ायुसेर्ा तनगमसँग समन्र्य गरी Twin Otter, 

MA60 र Y12E र्ायुयानको Optimum utilization plan 

तयार  गरी उडानमा सरीक गराउने । 

सहसर्चर् श्री सरेुश 
आचायव, हर्ाई उद्योग 
व्यर्स्थापन महाशाखा 

 

• ड्रोन अनमुतत प्रकक्रया 
सरलीकृत हुने । 

• द्धर्मानस्थलमा 
रे्दखखएका समस्या 
समाधान गनव पहल 
हुने । 

• अन्तरावजटिय र्ायसेुर्ा 
स्थापना तथा 
सचंालनकोो  मापर्दण्ड 
(TOR) पनुरार्लोकन  
हुने । 
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श्रोि: संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर् मन्त्रालर्  

१७. प्राधधकरण 
सदुृढीकरण एव ं
ववमानस्थल 
तनमायण सधुार 

• चन्िगढीमा Day Instrument Flight Rules (IFR) र 
धनगढी द्धर्मानस्थलमा IFR Procedure लाग ुगने। 

• राजद्धर्राज तथा सारेँ्बगरको धार्नमागव/ट्याक्सी 
रे् कालोपत्र ेकायव सम्पन्न गने ।  

• नेपाल नागररक उड्डयन प्रार्धकरणको समग्र 
द्धर्त्तीय अर्स्था समेट्ने उद्िेश्यले Nepal 

Financial Reporting Standard (NFRS) प्रणाली 
लाग ूगने।   

महातनरे्दशक श्री सजंीर् 
गौतम, 

नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रार्धकरण  

• लभजजद्धर्ललदट कम 
भएको अर्स्थामा समेत 
उडान गनव सककने । 

• सबै मौसममा उडान 
सुचारु गनव सककने। 

• प्रार्धकरणमा NFRS 

प्रणाली लागू भई 
द्धर्त्तीय प्रणाली सुदृढ 
भएको हुने।     

 

१८ नेपाल वार्सेूवा 
तनगमको 
सदुृढीकरण 

• तनगममा रहेका आन्तररक उडानका लार्ग 
उपयकु्त ८ र्ाययूान मध्ये ६ र्टा र्ाययूानहरु 
अर्धकतम ्क्षमताका साथ उडान गने ।   

• आन्तररक उडानलाई थप द्धर्स्तार गनव ६ र्टा 
Twin Otter  द्धर्मान खररर्द प्रकक्रया सरुु गने 
(सिैाजन्तक तनणवय गने)  

• Wide body Compatible Hanger तनमावणको लार्ग 
परू्व तयारी गने। 

सहसर्चर् श्री सरेुश 
आचायव, हर्ाई उद्योग 
व्यर्स्थापन महाशाखा / 

प्रबनो्ध तनरे्दशक श्री 
सगुतरत्न कंसाकार, 
नेपाल र्ायसेूर्ा तनगम 

आन्तररक हर्ाई यात्र ु
एर् ंपयवटकहरुलाई 
सहजता हुने । 

 


