
संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर्को 
आ. व. २०७५/०७६ को प्रमुख कार्यक्रमहरु 

नीता पोखरेल अर्ााल 

सहसचिव 

संस्कृतत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्  

 



नीतत, कार्ाक्रम तथा 
बजेटमा उल ्लेखखत ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार 

तनकार्  

िाष्ट्रिर् संग्रहालर् तनमायण 

ि सम्पदा संिक्षण एव ं

पुनतनमायण  

 

 

 
 

क्रक्रर्ाकलाप १: भुकम्पबाट क्षतिग्रस्ि सम्पदाको पूनतनयमायण 

गने । 
  

माइलस्टोन १: भुकम्पबाट क्षतिग्रस्ि सम्पूणय सम्पदाहरु 

संिक्षण िथा पूनःतनमायण कार्य ३ वर्य भभर सम्पन्त्न गनयका 

लागग कार्यर्ोजना िर्ाि गने  । 

075 श्रावण पुिाित्व 

ववभाग 

माइलस्टोन २: भुकम्पबाट क्षतिग्रस्ि १३१ सम्पदा 

पुनतनयमायण आ.व. ०७४।७५ मा सम्पन्त्न हुने ि २०० वटा थप 

सम्पदाहरु आ.व. ०७५।७६ मा पूनतनयमायण गने  । 

07६ आर्ाढ पुिाित्व 

ववभाग 

माइलस्टोन ३: िानीपोखिी परिसिको बालगोपालेश्वि 

मष्ट्न्त्दिको पुनतनमायण कार्य सम्पन्त्न गने।  
 075 चैर पुिाित्व 

ववभाग 

माइलस्टोन 4: ववश्व सम्पदा सूचीमा िहेका काठमाण्डौं 

उपत्र्काका सम्पदाको पुनतनयमायण सम्पन्त्न गने।  
• स्वर्म्भू ि बौद्धनाथ  

• पशुपति, चााँगुनािार्ण, पाटन दिवाि स्कवार्ि  

• हनुमानढोका ि भक्िपुि दिवाि स्कवार्ि  

 

 

०७5 पौर् 

०७७ आर्ाढ 

०७८ आर्ाढ 

पुिाित्व 

ववभाग 

संस्कृतत संरक्षण र ववकास 



नीतत, कार्ाक्रम तथा 
बजेटमा उल ्लेखखत 

ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार 

तनकार्  

माइलस्टोन ५: धिहिा तनमायणका लागग  कार्ायदेश 

ददने ।(३ वर्य भभर सम्पन्त्न गने गिी) 
िाष्ट्रिर् 

पुनतनमायण 

प्रागधकिण 

माइलस्टोन ६: कारठमण्डप पुनतनयमायणको  भौतिक 

कार्य शरुु गने ।(३ वर्य भभर सम्पन्त्न गने गिी) 
काठमाण्डौ 

महानगिपाभलका 

 
माइलस्टोन ७: िानीपोखिी पुनतनमायणका लागग 
पुिाित्व ववभागले िर्ाि गिेको डडजाइन अनुसाि 
भौतिक कार्य शरुु गने । (३ वर्य भभर सम्पन्त्न गने 
गिी) 

 
काठमाण्डौ 

महानगिपाभलका 

संस्कृतत संरक्षण र ववकास 



नीतत, कार्ाक्रम 

तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
   

क्रक्रर्ाकलाप  २:  िाष्ट्रिर् सांस्कृतिक संग्रहालर् तनमायण 

माइलस्टोन १: िाष्ट्रिर् जािीर् संग्रहालर्को स्वामीत्वमा िहेको 
सम्पष्ट्त्ि सदहि िाष्ट्रिर् सांस्कृतिक संग्रहालर्मा रुपान्त्ििण 

हुने गिी आपसी समन्त्वर्मा अवधािणा पर िर्ाि गिी पेश गने 

।  

075 श्रावण 
 पुिाित्व ववभाग 

 

माइलस्टोन २: ववकास सभमति गठन आदेश िजुयमा ि 

स्वीकृतिका लागग पेश गने ।  

075 आष्ट्श्वन 
 पुिाित्व ववभाग 

 

माइलस्टोन ३: संगठन संिचना िर्ािी ,कार्य प्रािम्भ ि संचालन 

गने । 
075 माघ 

 पुिाित्व ववभाग 
 

क्रक्रर्ाकलाप  ३:  नािार्णदहटी संग्रहालर्को वहृत्िि गुरुर्ोजना 
िर्ाि गिी ववकास ि प्रवद्धयन गने ।  

माइलस्टोन १: अवधािणा पर िर्ाि गिी पेश गने ।  
075 श्रावण 

 पुिाित्व ववभाग 
 

माइलस्टोन २: वहृि गुरुर्ोजना िर्ाि गिी पेश गने ।  
075 फाल्गुण 

 पुिाित्व ववभाग 
 

माइलस्टोन ३: स्वीकृति ि कार्ायन्त्वर्नका लागग नेपाल सिकाि 

म.प.मा पेश गने । 
075 चैर मन्त्रालर् 

संस्कृतत संरक्षण र ववकास 



नीतत, कार्ाक्रम 

तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

पर्यटन पूवायधाि 

तनमायण ि पर्यटक 

संख्र्ा ववृद्ध गनय 
आगामी दईु वर्यमा 
२० लाख पर्यटक 

भभराउने गिी 
भभष्ट्जट नेपाल 
२०२० अभभर्ान 

संचालन गने ।  
 
 

क्रक्रर्ाकलाप १ : भभष्ट्जट नेपाल २०२० को अभभर्ान शुरुवाि गने 

। 

माइलस्टोन १: ववश्वका मुख्र् 6 भार्ामा (अंगे्रजी, चाइनीज, 

स्पेनीस, फे्रन्त्च, जमयनी ि िभसर्न) वेभसाई्ट बनाउने िथा 
डडष्ट्जटल माकेदटङ्ग गने । 

 ०७५ काष्ट्त्ियक नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन 2: नर्ााँ गन्त्िव्र्हरु समेिको आकर्यणहरु झल्कने 

गिी १० वटा छोटा भभडडर्ोहरु तनमायण गिी  Social Media मा 
अपलोड गने । 

०७५ मंसीि नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन 3: BBC,CNN, भाििीर् िथा गचनीर्ा ववद्रु्िीर् 

सञ्चाि िथा छापा माध्र्म माफय ि नेपालको पर्यटन प्रवद्धयन गने। 
०७५ 

काष्ट्त्ियकबाट 

तनिन्त्िि 

नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन 4: भािि, चीन, अमेरिका, रू्िोप लगार्िका देशहरुमा 
१० वटा B2B सेल्स भमसनको आर्ोजना गने। 

०७५ 

काष्ट्त्ियकबाट 

तनिन्त्िि 

नेपाल पर्यटन बोडय 

क्रक्रर्ाकलाप 2: नर्ााँ िार्माक पर्ाटन मागाहरुको प्रवर्द्ान गने : ०७६ बैशाख नेपाल पर्यटन बोडय 
   िामार्ण सर्कय ट – जनकपुि देखख अर्ोध्र्ा 

  बौद्ध सर्कय ट  – लुष्ट्म्बनी देखख बोधगर्ा, सािनाथ, कुसीनगि 

  भशव सर्कय ट  – पशुपतिनाथ देखख बािाणसी 

पर्यटन प्रवद्धयन 



पर्ाटन प्रवर्द्ान 

नीतत, कार्ाक्रम 

तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

थप पर्यटकीर् 

गन्त्िव्र् पदहचान 

ि ववकास गरिनेछ  
 
 
 
 
 

क्रक्रर्ाकलाप १:  मुलुकभिका संभाव्र् १०० नर्ााँ गन्त्िव्र्हरुको 
पदहचान, ववकास ि प्रवद्धयन                            

माइलस्टोन १:  छनौट कार्यदल गठन गिी सावयजतनक सूचना 
आव्हान गने । 

०७५ श्रावण नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन २ : छनौट मापदण्ड िर्ाि गने । ०७५ श्रावण 
 र्ोजना महाशाखा/ 

मन्त्रालर् 

माइलस्टोन 3 :प्रत्रे्क प्रदेशबाट कम्िीमा १० वटा िहने गिी १०० 

वटा गन्त्िव्र्हरुको छनौट गने। 
०७५ भाद्र 

 मन्त्रालर् ि नेपाल 

पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन ४ :प्रदेश एवं स्थानीर् सिकाि ि तनजी क्षेरसदहिको 
सहलगानी प्रारुप िर्ाि गने ।  

०७५ आष्ट्श्वन मन्त्रालर् ि नेपाल 

पर्यटन बोडय  

माइलस्टोन ५: छनौट भएका गन्त्िव्र्को एकीकृि ववकास गनय  
TOR िर्ाि गने िथा कार्ायन्त्वर्न सुरु गने । 

०७५ मंसीि 
 र्ोजना महाशाखा/ 

मन्त्रालर् 

माइलस्टोन ६: हिेक प्रदेशको १/१ वटा प्रमुख पर्यटन गन्त्िव्र्को 
रुपमा गुरुर्ोजना िर्ाि भैसकेका स्थलहरु (इलामको सन्त्दकपुि, 

जनकपुिको धनुर्ाधाम, मकवानपुिको इन्त्द्रसिोवि, कास्कीको 
पन्त्चासे, कवपलवस्िुको तनग्लीहवा, मुगुको िािा ि कैलालीको 
भादागााँउ) को गुरुर्ोजना कार्ायन्त्वर्न शुरु गने । 

०७५ मंसीि 
 

 पर्यटन ववभाग 



पर्ाटन प्रवर्द्ान 

नीतत, कार्ाक्रम तथा 
बजेटमा उल ्लेखखत 

ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

पहहले देश अतन 

ववदेशको भावना 
अनुरुप आन्त्िरिक 

पर्यटन प्रवद्धयन 

अभभर्ानका रुपमा 
प्रवद्धयन गने ।   
 

क्रक्रर्ाकलाप : १ आन्त्िरिक पर्यटन प्रबयद्धन          

माइलस्टोन १: ववभभन्त्न सेभलवे्रटीहरुलाई र्स 

अभभर्ानको प्रचाि ि प्रवद्धयनका लागग अभभर्ान प्रवद्धयक 

छनौट गिी प्रचाि प्रसाि गने । 
०७५ भाद्र 

 नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन २: भमडडर्ा माफय ि गन्त्िव्र्हरुको बािेमा 
जनचेिना अभभववृद्धका कार्यक्रमहरु प्रशािण गने ।  

०७५ भाद्रदेखख 

तनिन्त्िि 
 

नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन ३: िाजमागय िथा पर्यटकीर् गन्त्िव्र्स्थलहरु 

सूचनामूलक होडड यङ बोडयहरु िथा साइनेज िाख्ने । 
०७५ भाद्रदेखख 

तनिन्त्िि 
 

नेपाल पर्यटन बोडय 

माइलस्टोन ४: तनजी क्षेरका नेितृ्वदार्ी संस्थाहरुबाट 

आन्त्िरिक पर्यटन प्रवद्धयनका प्र्ाकेज ल्र्ाउन प्रोत्सादहि 

गने । 
०७५ भाद्र नेपाल पर्यटन 

बोडयको समन्त्वर्मा  

क्रक्रर्ाकलाप : 2 Tourism Satellite Account िर्ाि  

गने । 
०७६ ज्रे्रठ नेपाल पर्यटन बोडय  



पर्ाटन प्रवर्द्ान 

नीतत, कार्ाक्रम 

तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न 

गने 

जजम्मेवार 

तनकार् 
  

पर्यटनलाई बाहै्र 

मास चलार्मान 

बनाईनेछ ।  भािि 

ि चीन लक्षक्षि 

पर्यटक प्रवद्धयन 

कार्यक्रमलाई ववशेर् 

रुपमा अतघ 

बढाईनेछ ।   

क्रक्रर्ाकलाप १: भारत तथा िीन लक्षक्षत पर्ाटक प्रवर्द्ान कार्ाक्रम नेपाल पर्यटन 

बोडय 

माइलस्टोन १: नेपाल पर्यटन बोडयको माकेदटङ्ग बजेटको १०/१० 

प्रतिशि बजेट चीन ि भाििका लागग छुट्टर्ाइने।  

०७५ श्रावण 

माइलस्टोन २: चीन ि भाििष्ट्स्थि नेपाली दिुावाससाँगको 
समन्त्वर्मा माकेदटङ्ग एक्सपटय तनरु्क्ि गने । 

०७५ काष्ट्त्ियक 

माइलस्टोन ३: Travel Fair/Mart मा सहभागगिा ।गमी, वर्ाय ि 

जाडो र्ामका लागग भािि लक्षक्षि ि जाडो र्ामका लागग चीन लक्षक्षि 

प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रम गने । 

 वर्यभरि  

तनिन्त्िि 

माइलस्टोन ४: कम्िीमा १०/१० वटा Sales Mission ि Road 

Show को आर्ोजना गने । 
 ०७५ भाद्रदेखख 

माइलस्टोन ५: कम्िीमा 110 जना भाििीर् टूि अपिेटसयहरुलाई 

नेपाल सम्बन्त्धी अभभमुखीकिण । 
०७५ माघ 

माइलस्टोन ६: भाििीर् टूि अपिेटसय, सञ्चािकमीहरुको 
परिचर्ात्मक भ्रमण गिाउने । 

०७५ भाद्रदेखख 



पर्ाटन प्रवर्द्ान 

नीतत, कार्ाक्रम तथा 
बजेटमा उल ्लेखखत ववषर् क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न 

गने जजम्मेवार 

तनकार् 
  

... चीन लक्षक्षि पर्यटक 

प्रवद्धयन कार्यक्रमलाई 

ववशेर् रुपमा अतघ 

बढाईनेछ ।  

िीन लक्षक्षत  ववशेष अर्भर्ान(Campaign)  सञ्िालन: नेपाल पर्यटन 

बोडय 
माइलस्टोन ७: नेपालबािे चीनमा अनलाईन प्रवद्धयन गने  
(Wechat, Weibo, ) । 

 वर्यभरि 
 

माइलस्टोन ८: नेपालका गचतनर्ााँ भार्ा बोल्ने कष्ट्म्िमा ९० 

जना पथप्रदशयकहरुलाई गचतनर्ााँ प्रभशक्षकद्वािा िाभलम ददने  ०७५ भाद्र ि 

माघमा  

माइलस्टोन ९: चीनका कम्िीमा ६० जना सञ्चािकमी ि टुि 

अपिेटिलाई नेपालको परिचर्ात्मक भ्रमण गिाई पर्यटन 

प्रवद्धयन गने ।  

०७५ आष्ट्श्वन 

माइलस्टोन १०: गचतनर्ााँ भार्ामा कम्िीमा ५ वटा भभडडर्ो  
तनमायण गिी चीनमा प्रवद्धयन कार्यक्रम सञ्चालन गने। 

तनिन्त्िि 



नागररक उड्डर्न 

नीतत, कार्ाक्रम तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

  
 हवाइ उड्डर्न क्षेरमा उच्च 

प्रववगध प्रर्ोग ि अन्त्ििायष्ट्रिर् 

ववमानस्थलको तनमायण 

कार्यमा िीव्रिा ददने ।  
 
 
 

क्रक्रर्ाकलाप १: गौिमबुध्द अन्त्िििाष्ट्रिर् 

ववमानस्थल तनमायण कार्य सम्पन्त्न गिी 
संचालनमा ल्र्ाउने ।  

  

०७६ आर्ाढमा 
सम्पन्त्न हुने 

ने . ना. उ. प्रा.  

क्रक्रर्ाकलाप २: पोखिा क्षेत्ररर् अन्त्िििाष्ट्रिर् 

ववमानस्थल तनमायण कार्य  
  ने . ना. उ. प्रा.  

  
  क. जग्गा अगधग्रहण कार्य सम्पन्त्न गने ।  ०७६ वैशाख 

ख. ववमानस्थल तनमायण कार्यको तनिन्त्िििा (३ वर्यमा सम्पन्त्न गने ।)  
 
 

 ०७६ आर्ाढमा ४० 

प्रतिशि कार्य 
सम्पन्त्न हुने 



नागरिक उड्डर्न 

नीतत, कार्ाक्रम 

तथा बजेटमा 
उल ्लेखखत ववषर् 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 

क्रक्रर्ाकलाप ३: तनजगढ अन्त्ििाष्ट्रिर् ववमानस्थल तनमायण कार्य   
  ने . ना.  उ. प्रा.,  

क. ११० ववगाहा जग्गा अगधग्रहण गने । ०७५ फाल्गुण 

ख. १४७९ घिधुिी िहेको बष्ट्स्ि व्र्वस्थापनको मोडाभलटी िर्ाि 

गने। 
 ०७५ कातियक 

ग. Site clearance को लागग MOU को कार्ायन्त्वर्न शुरुवाि  ०७५ कातियक 

 
घ. ववमानस्थल तनमायणको Modality िर्ाि गने । ०७५ मंभसि मन्त्रालर् 

ङ. DPR िर्ािीका लागग पिामशयदािा तनरु्ष्ट्क्ि ।  ०७५ फाल्गुण 
 

क्रक्रर्ाकलाप ४: त्ररभुवन अन्त्िािायष्ट्रिर् ववमानस्थल ववस्िाि ने . ना. उ. प्रा.  
क. टभमयनल भवन ववस्िािको काम सम्पन्त्न गने । 076 आर्ाढ 

ख. धावनमागय ववस्िाि (दक्षक्षण िफय को) खरिद प्रकृर्ा सम्पन्त्न 

गिी ४० प्रतिशि कार्य सम्पन्त्न  
 076 आर्ाढ 

 

ग. अन्त्ििाष्ट्रिर् एप्रोन तनमायण कार्य सम्पन्त्न गने । (दक्षक्षण 

िफय ) 
 ०७६ ज्रे्रठ 

घ. अन्त्ििाष्ट्रिर् एप्रोन िथा समानान ्िि टेष्ट्क्स वे तनमायण 

कार्यको प्रािम्भ गने । (उत्िि िफय ) 
 ०७५ फाल्गुण 

ङ. धावनमागयको Rehabilitation कार्य सम्पन्त्न गने । ०७६ आर्ाढ 



नागररक उड्डर्न 

नीतत, कार्ाक्रम तथा 
बजेटमा उल ्लेखखत 

ववषर् 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

वविाटनगि, जनकपूि, 

नेपालगञ ्ज ि धनगढी 
ववमानस्थललाई क्षेरीर् 

ववमानस्थलको रुपमा 
स्ििोन ्निी गिी 
तछमेकी मुलुकहरुसम्म 

उडान सुरु गरिनेछ ।          

१.  वविाटनगि ववमानस्थलमा एप्रोन िथा टेक्सी वे 

ववस्िाि गने कार्य सम्पन्त्न गने । 
 ०७६ आर्ाढ  ने . ना. उ. प्रा.  

२. जनकपूि ववमानस्थलमा एप्रोन ववस्िाि, िन वे, 

ट्र्ाक्सी वे, overlay कार्य सम्पन्त्न गने । 
 ०७६ आर्ाढ  

३. नेपालगञ ्ज ववमानस्थलमा एप्रोन तनमायण िथा 
टभमयनल त्रबष्ट्ल्डङ ववस्िाि कार्य सम्पन्त्न गने । 

 ०७५ चैर 

४. नेपालगंज-ददल्ली अन्त्ििाष्ट्रिर् उडान शुरू 
 गने । 

०७६ वैशाख  

५. धनगढी ववमानस्थल स्ििोन्त्नति गने ।  ०७६ आर्ाढ  



नागररक उड्डर्न 

प्रमुख कार्ाक्रम 
 
 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

काभे्रपलाञ्चोकमा वैकष्ट्ल्पक 

आन्त्िरिक ववमानस्थल तनमायणको 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी तनमायण 

कार्य अतघ बढाइनेछ।  
 
 
 
 
 

आन्त्िरिक ववमानस्थल ववस्िाि 

सम्बन्त्धमा गुरुर्ोजना िर्ाि पारिनेछ। 

क्रक्रर्ाकलाप १. काभे्रपलान्त्चोकमा 
वैकष्ट्ल्पक आन्त्िरिक ववमानस्थल 

तनमायणको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा 
तनमायण कार्य । 

    

ने. ना. उ. प्रा.  

क. EIA सम्पन्त्न गने ।  ०७५ माघ 

ख. DPR सम्पन्त्न गने ।  ०७५ चैर 

ग. जग्गा अगधग्रहण कार्य प्रािम्भ  

गने ।  
 ०७६ वैशाख 

क्रक्रर्ाकलाप २. आन्त्िरिक 

ववमानस्थलहरुको आवश्र्किाका 
पदहचानको आधािमा नक्शाङ्कन गिी 
नर्ााँ ववमानस्थल तनमायण िथा 
ववस्िाि सम्बन्त्धमा नीति िजुयमा गने । 

 ०७५ चैर 

ववपद् प्रभाववि पर्यटकलाई 

आपत्कालीन उध्दाि गनय हेभलप्र्ाड 

नपुगेका सब ैस्थानीर् िहमा स्थानीर् 

िहले उपलब्ध गिाउने जग्गामा 
हेभलप्र्ाड तनमायण गरिनेछ ।        

Helipad को Technical Specifications िर्ाि 

गिी स्थातनर् तनकार्साँगको 
सहकार्यमा दगुयम स्थानीर् िहहरुमा 
हेभलप्र्ाड तनमायण कार्य गने गिाउने  

 ०७५ चैर  ने . ना. उ. प्रा.  



नागररक उड्डर्न 

क्रक्रर्ाकलाप/ माइलस्टोन समर्ावचि कार्ाान्त्वर्न गने 

जजम्मेवार तनकार् 
  
  

नेपाल वारु्सेवा 
तनगम तर्ा  

१. नर्ााँ वाइड बडी ववमानको व्र्वसातर्क संचालन  

गने ।  

पदहलो ०७५ श्रावण  

दोश्रो ०७५ भाद्र 
 

  

नेपाल वारु्सेवा 
तनगम 

२. वाइड बडी ववमानका लागग आवश्र्क प्राववगधक 
जनशष्ट्क्िको व्र्वस्था भमलाउने । 

०७५ भाद्र  

३. अन्त्ििाष्ट्रिर् उडानमा प्रत्रे्क जहाज दैतनक कम्िीमा 
१४ घण्टा सञ्चालन हुने व्र्वस्था भमलाउने ।  

०७५ चैर 

४. हाल उडान भैिहेका मुलुकका अतिरिक्ि जापान, दक्षक्षण 

कोरिर्ा, साउदी अिेत्रबर्ामा उडान सञ्चालन हुने व्र्वस्था 
भमलाउने । 

०७५ चैर 

५. आन्त्िरिक उडानका लागग ६ वटा साना ि अन्त्ििाष्ट्रिर् 

उडानका लागग थप २ वटा Narrow Body जहाजको टेण्डि 

आव्हान गिी खरिद आदेश ददने । 

 ०७६ वैशाख 
 



नवप्रवियनका कार्यहरु  

• अन्त्ििाष्ट्रिर् जगिमा सकािात्मक सन्त्देश ददन हालसम्म पुनतनयमायण भएका 
सम्पदाहरुको फोटो सदहिको बुकलेट प्रकाशन गने ि वतृ्िगचर बनाउने । 

• बुद्धको जन्त्मभूभम नेपालमा िहेका सम्पदाहरुको प्रबद्धयन गदै अगधकिम संख्र्ामा 
पर्यटकहरु भभत्र्र्ाउन तनजी क्षेरसाँगको सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोडय माफय ि 

बुवद्धस्ट इन्त्टिनेशनल िाभल माटय (BITM) आर्ोजना गने ।  
• नेपालको सांस्कृतिक जारा/पवयहरुको क्र्ालेण्डि िर्ाि गिी प्रकाशन िथा प्रचाि 

प्रसाि गने। 
• नािार्णदहटी संग्रहालर्को श्रीपेच २०७५ काति यक सम्ममा प्रदशयनीमा िाख्ने । 
• लुष्ट्म्बनी क्षेरको केन्त्जोटााँगे गुरुर्ोजना बमोष्ट्जमका कार्यहरु ३ वर्यभभर सम्पन्त्न गने 

गिी वावर्यक र्ोजना बनाउन े। गे्रटि लुष्ट्म्बनी ववकासको गुरुर्ोजना १८ मदहनामा 
िर्ाि गने । 
 

 



नवप्रवियनका कार्यहरु (क्रमश:) 

• मुष्ट्क्िनाथ क्षेर ववकासको गुरुर्ोजना तनजी क्षेर समेिको सहलगानीमा 
कार्ायन्त्वर्न शरुु गने । 

• पशपुति क्षेर ववकासको गुरुर्ोजना  काति यक मसान्त्ि भभर सम्पन्त्न गिी 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने ।  

• जनकपुिको िामजानकी मष्ट्न्त्दिलाई ववश्व सम्पदा सूगचमा सूगचकृि गने प्रर्क्रर्ा 
अतघ बढाउने ।  

• पर्यटन ववश्वववद्र्ालर्को अवधािणा सदहिको कानून िजुयमा गनय संसद समक्ष 

ववधेर्क पेश गने । 
• पदर्ारा ि पवयिािोहणमा उद्दाि कार्य गदाय देखखएका समस्र्ाहरु तनिाकिण गिी 

व्र्वष्ट्स्थि गनय एक कार्यववगध ०७५ भाद्र मदहनासम्म िजुयमा गने । 



नवप्रवियनका कार्यहरु (क्रमश:) 

• चन्त्द्रगढी ि जनकपुि ववमानस्थलमा िारी उडान संचालनमा ल्र्ाउने । 
• अन्त्ििप्रदेश उडान पोखिा- भििपुि ि पोखिा-भैिहवा संचालन शुरु भएको छ । र्स ैवर्य 

पोखिा- नेपालगंज उडान संचालनमा ल्र्ाउने । 
• जनकपुि ि वविाटनगि ववमानस्थलबाट अन्त्ििाष्ट्रिर् उडानका लागग आवश्र्किाका 

आधािमा थप पूवायधाि िर्ाि गने ।  
• Air route को सहमति भए अनुसाि जनकपुि, वविाटनगि ि महेन्त्द्रनगि हवाइ मागयलाई 

०७५ सालभभर भाििसाँग दइुिफी बनाउने । नेपालगंजबाट आगमन रुट स्थापना  
गने । 

• त्ररभुवन ववमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन भए पश्चाि Traffic Flow Management Plan 

बनाउने ।Slot को वैज्ञातनक व्र्वस्थापन गने । 



नवप्रवियनका कार्यहरु (क्रमश:) 

• नागरिक उड्डर्न क्षेरमा सेवा प्रदार्क िथा तनर्मन तनकार् फिक-फिक हुने 

गिी कानून िजुयमाको लागग ससंद समक्ष ववधेर्क पेश गने । 
• मोष्ट्न्त्िर्ल कन्त्भेन्त्सन अनुमोदनका लागग ससंद समक्ष पेश गने ।  
• केपटाउन कन्त्भेन्त्सनको अनुमोदनका लागग ससंद समक्ष पेश गने । 
• नेपाल वार्ुसेवा तनगमको आन्त्िरिक सेवामा समेि श्रावण मदहनाभभर   

e-ticketing सेवा ददने । 

• Flying School स्थापनाको लागग तनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गने नीति 

िजुयमा गिी लाग ूगरिनेछ । 



नवप्रवियनका कार्यहरु 

• क्र्ाभसनो क्षेरमा िहेका ववसगंतिको तनर्न्त्रण गिी गणुस्ििीर् पर्यटक 

भभत्र्र्ाउन कानून िजुयमाका लागग ससंद समक्ष पेश गने । 
• अन्त्ििायष्ट्रिर् मापदण्ड अनुरुप होटलहरुको वगीकिण गने । 
• पवयिािोहणमा हुने Garbage को व्र्वस्थापन गनय कार्यववगध िर्ाि गिी 

कार्ायन्त्वर्न गने ।  
• नेपाल होटल िथा पर्यटन प्रभशक्षण प्रतिरठान, नेपाल पवयिीर् प्रतिरठान ि 

नेपाल पर्यटन बोडयबाट १० हजाि जनशष्ट्क्िलाई िालीम प्रदान गने ।  
 

 

 



संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको बजेट 

तह बजेट रकम (प ाँजीगत) कैक्रर्र्त 
  
  

संघतर्ा  १. मन्त्रालर्, पर्यटन ववभाग, पुिाित्व ववभाग िफय    रु. १ अबय २० किोड 
५० लाख १०० नर्ााँ गन्त्िव्र् 

िफय  ५० किोड ि 

प्रतिरठान िफय  ३० 

किोड समेि  
 

 
२. नेपाल नागरिक उड्डर्न प्रागधकिण िफय  । 

रु. १९ अवय ३५ 
किोड   

प्रदेश ३. प्रदेश िफय  रु. ८१ किोड २४ 

लाख ५० हजाि अथय मन्त्रालर् 

माफय ि शसिय 
अनुदान 

स्थानीर् ४. स्थानीर् िह िफय  रु. ३३ किोड ३५ 

लाख ३२ हजाि 



अन्त्त्र्मा:  
आ.व. २०७५/०७६ मा प्राप्ि हुने उपलब्धी 

संस्कृतत तर्ा  
• भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ि सम्पदाहरुको ८० प्रतिशि पुनतनयमायण भएको हुने । 
• लुष्ट्म्बनीको केन्त्जोटांगेको र्ोजना, पशपुतिको वहृि गुरुर्ोजना, मुष्ट्क्िनाथको गुरुर्ोजना ि 

जनकपुिको गुरुर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा आएको हुने । 
पर्ाटन तर्ा  
• पर्यटक आगमन १२ लाखभन्त्दा बढी पुगेको हुने ।  
• नेपालको १०० प्रमुख पर्यटन गन्त्िव्र् ववकास हुने ि सोको बािेमा समान आमधािणा बन्त्ने । 
नागररक उड्डर्न तर्ा  
• ने.ना.उ.प्रा. सक्षम तनर्मनकािी तनकार्को रुपमा ववकास हुने ।  
• गौिमबुद्ध अन्त्िििाष्ट्रिर् ववमानस्थल तनमायण कार्य सम्पन्त्न गिी संचालनमा आएको हुने ।  
• पर्यटन ि हवाई सेवाको क्षेरमा उच्चस्ििको जनशष्ट्क्ि उत्पादनको ढोका खुल्ने ।  

 

 

 



                 धन्त्र्वाद । 


