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  प्रस्तुततकरणको ढााँिा 
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 ववश्वमा पययटनको अवस्था 
 नेपालमा पययटनको अवस्था 
 संवैधातनक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु 

 पााँि वर्यको काययदिशा 
 प्रिेशसाँग अपेक्षा 
 पााँि वर्य पश्िातको अपेक्षक्षत अवस्था 

 



विश्वमा पर्यटनको अिस्था (सन ्२०१७) 
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 १ अिय ३२ करोड पर्यटक 

 पर्यटक िृविदर ७ प्रविशि 

 रू्रोप ६७ करोड 

 एवसर्ा/प्रशान्ि के्षत्र ३२ करोड 

 उत्तर िथा दवक्षण अमेररका २० करोड 

 अविका ६ करोड 

 विश्वको कूल पर्यटन GDP मा पर्यटन के्षत्रको र्ोगदान १०.५ प्रविशि  

 रोजगारी सिजजनामा योगदान १० मा १ पयजटन के्षत्रबाट 



विश्वमा पर्यटनको अिस्था (सन ्२०१७).... 
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 िान्स भ्रमण गने पर्यटक ८ करोड ९० लाख (७८ प्रविशि रू्रोवपर्न) 

 स्पेन भ्रमण गने पर्यटक ८ करोड १७ लाख (८२ प्रविशि रू्रोवपर्न) 

 अमेररका भ्रमण गने पर्यटक ७  करोड ५० लाख 

 चीन भ्रमण गने पर्यटक ५ करोड ६० लाख 

 इटाली भ्रमण गने पर्यटक ४ करोड ८६ लाख 

 



नेपालमा पययटनको अवस्था २०१७ 
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 हवाई मागयबाट आउने कूल पययटक संख्या ९ लाख 

४० हजार 

 वावर्यक ववृििर २५ प्रततशत 

औसत नेपाल बसाईं १२.६ दिन 

 िैतनक औसत खिय ५४ अमेररकी डलर 

 GDP मा योगिान २.८ प्रततशत 

 रोजगारीमा योगिान ३.२ प्रततशत 

 वविेशी मुद्रा संचिततमा योगिान ५.५ प्रततशत 



संवैधातनक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु 
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 नेपालको संतवधान, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्त्िरसरकारी तवत्त व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७४ कार्य तवस्ििृीकरण प्रतिवेदन अनसुार: 

संघको अविकार के्षत्र  

 संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न क्षेरको तवकास सम्बन्त्धी रातरिर् नीति, काननू, मापदण्ड, 

र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन  

 पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को तवकास र अन्त्िरातरियर् प्रबर्द्यन  

 पवयिारोहणबाट प्राप्त रोर्ल्टी रोर्ल्टी संकलन र त्र्सको बााँडफाड  

 नागररक उड्डर्न क्षेरको तवकास िथा तवस्िार सम्बन्त्धी सम्पणूय कार्यहरु 



संवैधातनक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु 
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  संघको अविकार के्षत्र... 

 

 ठूला पर्यटन पवूायधारको तवकास सम्बन्त्धी कार्यहरु 

 सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पनूतनयमाण िथा संरक्षण सम्बन्त्धी कार्यहरु 

 अन्त्िरायतरिर् पर्यटन संगठनहरुसाँग सम्पकय , सहकार्य र समन्त्वर्    

 क्र्ातसनो, तचठ्ठा सम्वन्त्धी नीति, काननू, मापदण्ड र तनर्मन  

 क्र्ातसनो दिाय, रोर्ल्टी संकलन िथा अनगुमन  

 िारे होटल स्िररकरण, नवीकरण, खारेजी 

 पर्यटक प्रहरीको व्र्वस्थापन 

 पर्यटन उद्योगलाई भन्त्सार सतुवधा तिफाररस 



संिैधाननक तथा कानूनी व्र्िस्थाहरु 
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पर्यटन सम्बन्िी प्रदेश सरकारको अविकार के्षत्र 

 प्रादतेिक पर्यटन तवकासको नीति, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन  

 प्रादतेिक पर्यटनको प्रबर्द्यन िथा पर्यटकीर् पवूायधारको तवकास  

 पर्यटकीर् होटल, ररसोटय, लज, िाभल गाईड, र ्र्ातटटङ्ग आतदको प्रवर्द्यन, दिाय, अनमुति, नवीकरण र 

तनर्मन 

 िाभल्स एण्ड िेतकङ्ग एजेन्त्सी व्र्वस्थापन (दिाय, नतवकरण, खारेज, तनलम्बन) 

 टुर, िेतकङ्ग िथा ररभर गाइड (दिाय, नतवकरण, खारेज, तनलम्बन) 



संिैधाननक तथा कानूनी व्र्िस्थाहरु... 

©MCTCA2018 9 

  पययटन सम्बन्धी प्रिेश सरकारको अचधकार क्षेत्र... 

र्ायफ्टटङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, जगंल सफारी, क्र्ाम्पीङ्ग, हाइककङ्ग, बिय 
िाचचङ्ग, स्कीइङ्ग, साहससक मनोरञ्जनात्मक पर्यटन व्र्िसार् 

िताय, नविकरण, खारेज, ननलम्बन 

 बञ्जी जम्पीङ्ग, क्र्ानोननङ्ग िताय, नविकरण, खारेज, ननलम्बन 

 पर्यटकीर् के्षत्र घोर्षणा 
 पिर्ात्रा तथा पर्यटन शुल्कको िर प्रिेशले ननधायरण र सङ्कलन गने 

नर्ााँ पिर्ात्रा रुट खोजी, विकास र पर्यटन शुल्क असुली 



संिैधाननक तथा कानूनी व्र्िस्थाहरु... 
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  पययटन सम्बन्धी स्थानीय तहको अचधकार क्षेत्र 
 स्थानीर्स्तरका पर्यटकीर् के्षत्र घोर्षणा 
 टे्रककङ्ग, कार्ाककङ्ग, क्र्ाननननङ्ग, बञ्जीजम्प, जीपटलार्र, रर्ाफ्टटङ्ग, 
मोटरबोट, बोदटङ्ग लगार्त निीन पर्यटकीर् सेिा तथा खेलको शुल्क असुली 

 स्थानीर् पर्यटकीर् महत्िका स्थल पदहचान, संरक्षण र प्रिर्द्यन 

 स्थानीर् स्तरका पर्यटकीर् पूिायधार ननमायण र व्र्िस्थापन  
 कृवर्ष पर्यटन, सास्कृनतक पर्यटन, जात्रा, महोत्सि संचालन 

 स्थानीर् स्तरमा संस्कृनत प्रिर्द्यन कार्यक्रम 

 होमस्टे सम्िन्धी 



पााँच िर्यको कार्यवदशा 
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१. रणनीविक महत्िका पूिायिार र रावरिर् गौरिका आर्ोजनाहरू 

२. पर्यटन पूिायिार वनमायण, विकास िथा स्िरोन्नवि 

३. नागररक उड्डर्न के्षत्रको विकास  

४. पुन:वनमायण, पुनस्थायपना, पुनरउत्थान  

५. िावमयक, सांस्कृविक, ऐविहावसक िथा विवशष्ट पवहचानरु्क्त सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्बियन र 

उत्खनन  

६. पर्यटन उद्योग, लगानी िथा प्रिियन(ब्रावन्डङ)  

७. मानि संशािन विकास  

८. सुशासन िथा संस्थागि सुदृविकरण  

९. अनुसन्िान िथा नविनिम कार्यक्रमहरु  

१०. वनर्मन िथा गुणस्िर मापदण्ड 

११. नीवि, वनर्म, कानून िथा अन्िरायवरिर् सम्झौिाहरु 

 

प्र
ाथ

वम
क

ि
ा 

प्र
ाप्त

 क्ष
त्र

ह
रु
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सन्िुवष्ट 

रोजगारी 

पूिायिार 



प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक महत्िका 

पूिायिार र रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.१ वत्रभुिन 

विमानस्थल  विस्िार, 

सुिार िथा 

आिुवनकीकरण  

 

 

 उडान क्षमिा, जहाज पातकय ङ क्षमिा दोब्बर हुने िथा पर्यटक एवं 

र्ारलुाई छररिो सेवा पगु्ने । 

 तवमानस्थल State of the Art Technology र्कु्त आधतुनक, 

आकर्यक अन्त्िरातरिर्स्िरमा सञ्चालन हुने । 

 तवमानस्थल सेवा प्रवाह र व्र्वस्थापन चसु्ि, व्र्वसार्ीक र 

जवाफदहेी भएको हुने । 

  तवमानस्थलको समग्र छतव पर्यटनमैरी स्वरुपमा रुपान्त्िरण हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका पूिायिार र 

रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.२ नेपाल 

िारु्सेिा वनगमलाई 

अन्िरायवरिर्स्िरमा 

प्रविस्पिी बनाउने । 

 

  पर्यटनका प्रमुख स्रोि बजारसाँग  नेपालको वसिा सम्पकय  

स्थापना(direct connectivity) हुने ।  

 नेपालको अन्िरायवरिर् हिाई व्र्ापारको ६० प्रविशि वहस्सा सवहि 

प्रमुख िाहक बन्ने । 

  आन्िररक उडानले दुगयम िथा ग्रावमण के्षत्रका जनिालाई सहुवलर्ि 

दरमा वनर्वमि र विश्वसवनर्(Reliable) सेिा प्रदान गरेको हुने । 

  वनगमका ६ िटा अन्िरायवरिर् र  १५ िटा रावरिर् विमानहरुद्वरा 

वनर्वमि सेिा प्रदान भएको हुने । 

©MCTCA2018 14 



प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका पूिायिार 

र रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.३ Visit Nepal 2020 (नेपाल 

भ्रमणिर्य २०२०) लाई सफल बनाउने  

 

 सन ्२०२० सम्ममा दीगोरुपमा कवम्िमा २० लाख 

(िावर्यक) पर्यटक आउने  । 

  नेपालको पर्यटकीर् छवि (Image) र साख थप आकर्यक 

गन्िव्र्को रुपमा स्थावपि हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका पूिायिार र 

रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.४ पशुपवि के्षत्रको िृहत्तर 

विकास 

 

  पशुपविनाथ के्षत्र, गौशाला, गुहे्यश्वरी पररसर, विलगंगा, गौचरणसम्म 

समेटीने गरी िृहि हरीर्ाली पाकय  सवहि Dust Free Zone को रुपमा 

विकास भएको हुने । 

 प्रमुख पियहरुमा २० लाखसम्म दशयनाथीहरुले सहजरुपमा दशयन 

गनयसक्ने गरी प्राङ्गण र मागय वनमायण भएकोहुने (दशयन समर् हाल 

लाग्ने समर्को १ चौथाई ंसमर्मा घट्ने)   

 Green Belt, पैदल मागय, पशुपवि के्षत्रको Fence वनमायण भएको एिं 

िृहि ध्र्ानकेन्र सञ्चालनमा आएको हुने । 

 पशुपविनाथ के्षत्र विकासको नर्ााँ गुरु र्ोजना िर्ार गरी मवन्दर 

परीसरको विकास भएको हुने । ©MCTCA2018 16 



प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक महत्िका पूिायिार 

र रावरिर् गौरिका आर्ोजनाहरु 

 

१.५ भैरहिा, 

पोखरा, वनजगि 

विमानस्थल 

वनमायण एिं 

सञ्चालन 

 

 भैरहिा र पोखरा अन्िरायवरिर् विमानस्थल संचालन भएका   

हुने ।  

 नविनिम प्रविवि एिं आिुवनक पूिायिारको नीजगि 

विमानस्थलको ५० प्रविशि कार्य सम्पन्न भएको हुने । 

 नविनिम प्रविवि िथा अन्िरायवरिर्स्िरमा विमानस्थल 

नाफामूलकरुपमा सञ्चालनमा आएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका 

पूिायिार र 

रावरिर् 

गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.६ भगिान 

गौिमबुि 

जन्मस्थल 

लुवम्बनी के्षत्र 

विकास 

 

 

 लुवम्बनी गुरुर्ोजना सम्पन्न भई लुवम्िनी के्षत्रको िहुआर्ावमक विकास भएको हुने। 

 लुवम्बनीमा पर्यटक संख्र्ा िथा गविशीलिा कवम्िमा ३ गुणाले बृवि भई आगन्िुकको 

बसाई अिवि लवम्बएको हुने । 

 नेपाल वभत्रका सम्पूणय िुिसाँग सम्बवन्िि सम्पदाको प्रिियन भई अन्िरायवरिर् िुविष्ट 

सवकय टमा जोवडएको हुने। 

 िुिसाँग सम्बवन्िि कवपलिस्िु-विलौराकोट, रामग्राम-देिदह, वनग्लीहिा-गोवटहिा-

कुदान, सगरहिा जस्िा के्षत्रहरुको एवककृि विकास भई पर्यटक संख्र्ा दोधबर हुने ।  

 International Monastic Institute सञ्चालनमा आई संसारका िौि वभकु्षहरुको 

सािना र ज्ञानको केन्रको रुपमा विकास भएको हुने । 

©MCTCA2018 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका 

पूिायिार र 

रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.७ बृहि 

जानकी मन्दीर 

के्षत्र विकास 

 

 रामार्ण सवकय ट कार्ायन्िर्नमा आई Pilgrimage गविविविहरु एिं भारिीर् 

पर्यटकको संख्र्ामा गुणात्मक बृवि भएको हुने । 

 रामजानकी मवन्दरको दीघयकालीन विकासको गुरुर्ोजना िर्ार गरी विकास 

कार्य भएको हुने ।  

  ऐविहावसक वमवथला संस्कृवि र सम्पदाको विकास र प्रिियन भई सो के्षत्र प्रदेश 

२ को पर्यटकीर् केन्रको रुपमा विकास भएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका 

पूिायिार र 

रावरिर् 

गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१. ८ मुवक्तनाथ के्षत्र 

विकास 

 

 र्स के्षत्रको गुरुर्ोजना िर्ार भएको गुरुर्ोजना बमोवजम विकास भएको हुने ।  

 दशयनाथीहरुको संख्र्ामा हुने गुणात्मक बृविलाई सहज हुनेगरी पररसरका 

पूिायिारहरु वनमायण भएको हुने । 

  वत्रिेणी, देिघाट, ररडी, बाग्लुङ, गलेश्वर, कागिेनी, मुवक्तनाथ, दामोदरकुण्ड 

समेवटएको कालीगण्डकी िावमयक कोररडोर सञ्चालनमा आउने । 

  कागिेनीमा शालीग्राम संग्रहालर् वनमायण भई सञ्चालनमा आएको हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक महत्िका 

पूिायिार र रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.९ स्िगयद्वारी के्षत्र 

विकास 

 

 गुरुर्ोजना िर्ार गरी विकास कार्य भएको हुने ।  

 भारिीर् पर्यटकहरुको संख्र्ामा दोधबर बृवि भई  स्िगयद्वारी 

िरपरका के्षत्रमा पर्यटकीर् गविविविहरु व्र्ापक भएको हुने । 

 िावर्यक २५,००० रुख विरुिा रोपण भई िन संरक्षण भएको हुने । 

 नेपालको सनािन संस्कृवि, परम्परा, िेद वशक्षा, र्ज्ञ-र्ज्ञावद जस्िा 

विर्र्को विकास िथा विस्िार भएको हुने । 

 ©MCTCA2018 21 



प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक महत्िका 

पूिायिार र रावरिर् गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.१० रारा िथा 

खप्तड के्षत्र पर्यटन 

विकास कार्यक्रम 

 

 रारा के्षत्रको दीघयकालीन विकासको गुरुर्ोजना िर्ार गरी  नेपालको  अवभन्न 

पर्यटन गन्िव्र्को रुपमा विकास भएको हुने । 

 से-फोक्सुन्डो-रारा- बवडमावलका-खप्तड जोड्ने पदमागय स्थावपि हुने । 

 खप्तड के्षत्रको प्राकृविक, ऐविहावसक र िावमयक सम्पदाको संरक्षण र प्रिियन भई 

आन्िररक िथा बाह्य पर्यटकको संख्र्ामा गुणात्मक बृिी हुने । 

 अन्िरायवरिर्स्िरका वहन्दू िथा िौिमागी  वसिान्ि बमोवजमका ध्र्ान केन्रहरु 

सञ्चालनमा आएको हुने । (विपस्र्ना ध्र्ान केन्र जस्िै) 

 खप्तड पदमागय (Trekking Trail) देशको महत्िपूणय पदमागयको रुपमा 

सञ्चालनमा आएको हुने ।  
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प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक महत्िका 

पूिायिार र रावरिर् 

गौरिका आर्ोजनाहरु 

 

१.११ पावथभरा 

िथा हलेसी 

महादेि के्षत्र 

विकास कार्यक्रम 

 

 पावथभरा मवन्दर र र्स के्षत्रलाई िावमयक पर्यटन गन्िव्र्को लावग 

आिश्र्क पूिायिारहरु वनमायण भई वहन्दू दशयनाथीको संख्र्ा र 

आन्िरीक पर्यटकको संख्र्ामा उल्लेख्र् बृवि भएको हुने । 

 हलेसी मवन्दर र र्स के्षत्रलाई िावमयक पर्यटन गन्िव्र्को लावग 

आिश्र्क पूिायिारहरु वनमायण वहन्दू िथा िौि दशयनाथीको संख्र्ा र 

आन्िरीक पर्यटकको संख्र्ामा उल्लेख्र् बृवि भएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१. रणनीविक 

महत्िका 

पूिायिार र 

रावरिर् 

गौरिका 

आर्ोजनाहरु 

 

१.१२ दरिार के्षत्र 

िथा संग्रहालर् 

संरक्षण 

 

 प्रत्रे्क प्रदेशमा कवम्िमा एक प्रादेवशक संग्रहालर् रहेको हुने । 

 नारार्णवहटी दरिार संग्रहालर्को  गुरुर्ोजना िर्ार गरी आिुवनक प्रविवि िथा 

चुस्ि व्र्िस्थापनद्वारा संरक्षण िथा प्रिियन भई पर्यटक संख्र्ा गुणात्मक िृवि 

भएको हुने । 

 काठमाडौंमा रावरिर् सांस्कृविक संग्रहालर् स्थापना भई संचालनमा आएको  

     हुने ।  
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प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

२. पर्यटन पूिायिार वनमायण, 

विकास िथा स्िरोन्नवि 

 

२.१ सबै प्रदेशमा 

सांस्कृविक पवहचान 

सवहिको पर्यटन 

पूिायिार विकास के्षत्र 

(TDA) वनमायण र 

प्रिियन गने ।  

 

 

 नर्ााँ पर्यटकीर् गन्िव्र्हरुको विकास र प्रिियन गरी आन्िररक 

र बाह्य पर्यटकहरुको देशव्र्ापी वििरण भई सबै प्रदेशले 

पर्यटन के्षत्रबाट लाभावन्िि भएको हुने ।  
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

२. पर्यटन पूिायिार 

वनमायण, विकास िथा 

स्िरोन्नवि 

 

२.२ पर्यटनमैत्री 

संरचना एिं 

पूिायिार वनमायण 

र संरक्षण 

 

 

 अन्िरायवरिर् मापदण्ड बमोवजमका आविकाररक िथा एकरुपिा भएका 

पर्यटकीर् संकेि एिं सूचनापाटी (navigation signage and symbols) 

स्थापना भएको हुने । 

 प्रमुख राजमागय एिं पर्यटन मागयहरुमा modern road utilities (शौचालर्, 

पाकय  , भोजनगृह िथा विश्रामस्थल) हरु िथा आिुवनक आिुवनक पर्यटक 

िसपाकय हरु सञ्चालन भएको हुने । 

 गे्रट वहमालर्न िेवकङ िेल, उत्तर दवक्षण िेवकङ िेल, Heritage Trail जस्िा 

िेलहरुको वनमायण, स्िरोन्नवि एिं प्रिियन गरी नर्ााँ िेलहरु समेि स्थापना 

भएको हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

२. पर्यटन पूिायिार 

वनमायण, विकास 

िथा स्िरोन्नवि 

 

२.३ 

पर्यटनमैत्री 

संरचना एिं 

पूिायिार 

वनमायण र 

संरक्षण 

 

 नर्ााँ १०० पर्यटकीर् गन्िव्र्हरुको विकास र प्रिियन गरी आन्िररक र बाह्य पर्यटकहरुको 

देशव्र्ापी वििरण भई सबै प्रदेशले पर्यटन के्षत्रबाट लाभावन्िि भएको हुने ।  

 रावरिर् अवभर्ानको रुपमा Clean & Green Nepal:CNGN’ Campaign सञ्चालन 

भएको हुने । 

 स्थलमागयबाट नेपाल आउने भारिीर् पर्यटकको वनविि संख्र्ा एवकन भई पर्यटक 

आगमनको आविकारीक िथर्ांक प्राप्त भएको भएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

३. नागररक 

उड्डर्न के्षत्रको 

विकास  

रावरिर् हिाईसेिा 

सञ्चालन, 

विमानस्थल िथा 

हेवलप्र्ाट वनमायण एिं 

स्िरोन्नवि 

 

 अन्िर प्रादेवशक हिाई उडानको अविक सञ्चालन भएको हुने । 

 साि प्रदेशमा अन्िरायवरिर् स्िरका कम्िीमा एक विमानस्थलको कार्यक्रम 

अवघ बिेको हुने ।  

 प्रर्ोगमा नआएका विमानस्थलहरुमा Air Sports Activities सञ्चालन 

भएको हुने । 

 सबै स्थानीर् िहमा कवम्िमा एउटा हेवलप्र्ाड वनमायण भई सञ्चालनर्ोग्र् 

अिस्थामा रहेको हुने । 

 काभे्रको नागीडााँडामा नर्ााँ आन्िररक विमानस्थल सञ्चालनमा आई वत्र. अ. 

वि.को आन्िररक Air Traffic Congestion को ३० प्रविशि भार घट्ने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

४. पुन:वनमायण, 

पुनस्थायपना र 

पुनरउत्थान  

 

पुन:वनमायण िथा 

पुनरुत्थान 

 

 

 भूकम्पबाट क्षविग्रस्ि ऐविहावसक, सांस्कृविक, 

पुरािावत्िक सम्पदा/िरोहरहरुको पुनवनयमायण कार्य 

सम्पन्न भई पर्यटकीर् गविविविहरु पूणय रुपमा 

सञ्चालन भएको हुने। 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

५. िावमयक, 

सांस्कृविक िथा 

विवशष्ट पवहचानरु्क्त 

सम्पदाको संरक्षण, 

सम्िियन रउत्खनन  

 

िावमयक, सांस्कृविक, 

िथा विवशष्ट 

पवहचानरु्क्त सम्पदाको 

संरक्षण, उत्खनन, 

प्रिियन गने 

 

 मुिय सांस्कृविक सम्पदाहरुको संरक्षण भई रावरिर् िथा अन्िरायवरिर् 

स्िरमा प्रिियन भएको हुने । 

 अमुिय सांस्कृविक सम्पदाहरुको संरक्षण भई रावरिर् िथा 

अन्िरायवरिर्स्िरमा प्रिियन भएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

६. पर्यटन उद्योग, 

लगानी िथा 

प्रिियन 

 

६.१ लगानी िथा 

व्र्िसार्ीक 

िािािरण वनमायण 

गने । 

 

 

 पर्यटन के्षत्रबाट मुलुकको GDP मा कवम्िमा १० प्रविशि र्ोगदान पुगेको हुने । 

 प्रत्र्क्ष िैदेवशक लगानी उल्लेख्र् बृवि भई पर्यटन के्षत्र लगानीको आकर्यक 

के्षत्रको रुपमा विकास भएको हुने । 

 दुगयम िथा ग्रामीण के्षत्रको पर्यटन विकासमा विशेर् सहुवलर्ि प्राप्त गरी वनजी के्षत्र 

मुलुकभर पर्यटन उद्योग विकास गनय सवक्रर् भएको हुने । 

 

©MCTCA2018 31 



प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

६. पर्यटन उद्योग, 

लगानी िथा 

प्रिियन 

 

६.२ प्रदेश सरकार, 

स्थानीर् िह,  िथा वनजी 

के्षत्र साँगको साझेदारी  

 

 

संघीर्िाको ममय अनुरुप साझेदारीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन एिं सम्पन्न 

भएको हुने । 

 स्थानीर् उत्पादनलाई पर्यटनसाँग प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्षरुपमा जोडी 

Multiplier Effect वसजयना भएको हुने । 

पर्यटनका लाभहरुलाई न्र्ार्पूणय वििरण एिं वदगो बनाउने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

६. पर्यटन उद्योग, 

लगानी िथा प्रिियन 

 

६.३ गन्िव्र्को 

प्रिियन(ब्रावन्डङ) 

 

 विश्व पर्यटन मानवचत्रमा नेपाल एक प्राकृविक, सांस्कृविक र साहवसक 

गन्िव्र्को रुपमा ब्रान्डको विवशष्ट पवहचान सवहि स्थावपि भएको । 

अन्िरायवरिर् वटभी च्र्ानल, सामावजक सञ्जाल िथा लोकवप्रर् 

व्र्वक्तहरुको FamTrip जस्िा कार्यक्रम माफय ि पर्यटनको सकारात्मक 

सन्देश संसारभर छाइरहेको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

७. मानि 

संशािन 

विकास 

 

७.१ मानि 

संसािन विकास 

 उच्चिहका अन्िवक्रय र्ा िथा िालीमद्वारा पर्यटन के्षत्रको विकास र विस्िार संरु्क्त सहकार्यबाट 

मात्र हुने अनुभुवि सबै मन्त्रालर्का उच्च नेिृत्िमा भएको हुने।  

 पर्यटन सम्बि जनशवक्तबाट उच्च मनोिल िथा उत्पे्ररणाका साथ कार्यसम्पादन भएको हुने ।  

 प्रमुख पर्यटन स्रोि मुलुकहरुमा पर्यटन सहचारी माफय ि पर्यटन प्रिियनका कार्यहरु Scale-Up 

भएको हुने । 

 उच्च कार्यसम्पादन गने कमयचारीले प्राप्त गरेको अन्िरायवरिर् उच्च वशक्षा र सीप पर्यटन के्षत्रमा 

उपर्ोग भएको हुने। 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

७. मानि 

संशािन 

विकास 

 

७.२ वशक्षा, िालीम 

र विकास 

 अन्िरायवरिर्स्िरको मानीि पर्यटन विश्वविद्यालर् (Deemed Tourism 

University) को स्थापना भई पर्यटनका सबै के्षत्रमा उच्च गुणस्िरीर् 

जनशवक्त उत्पादन भएको हुने । 

 पर्यटन जनशवक्त िथा सेिा प्रदार्कहरुको अन्िरायवरिर् रुपमा मान्र्िा प्राप्त 

हुनेगरी गुणस्िर कार्म भएको हुने । (Accreditation)   

 पर्यटनका विविि वििामा प्रवि िर्य न्रू्ििम १०,००० (दश हजार) संख्र्ाको 

दरले िालीम प्राप्त जनशवक्त उत्पादन भएको हुने । 
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

८. सुशासन 

िथा संस्थागि 

सुदृविकरण 

 

८.१ संस्थागि 

सुशासन कार्म 

गने । 

 

 संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको पर्यटन के्षत्रका कार्यहरुको स्पष्ट िवगयकरण भई 

स्थानीर् िथा प्रदेशमा अपनत्ि स्थापना हुने । 

 पर्यटन मन्त्रालर् िथा सम्बि सबै वनकार्हरुको कार्ायलर् िथा कार्यिािािरणमा 

रुपान्िरणकारी सुिार भई पूणय पर्यटनमैत्री हुने ।  

 सेिा प्रिाह िथा कार्यसम्पादनमा पारदवशयिा, सदाचार र नैविकिा कार्म भएको हुने   
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

९. अनुसन्िान 

िथा नविनिम 

कार्यक्रमहरु 

 

९.१ अध्र्र्न, 

अनुसन्िान 

िथा 

नविनिम 

कार्यक्रमहरु 

 

 स्थानीर् स्िरका रु्िाहरु पररचान भई १००० सम्भाविि नर्ााँ गन्िव्र्हरु, १०० सांस्कृविक 

विशेर्िाहरुको Profile िर्ार भएको हुने । 

 लुवम्िनी, पशुपविनाथ जस्िा स्थानको उत्पादन, माटो, काठ जस्िा पदाथयबाट बनेका सांकेविक 

उपहार का िस्िुहरु विवक्र वििरण भएको हुने । 

 वनविि मापदण्ड पालना भई पर्यटन के्षत्रमा सहकार्यमा नर्ााँ िथा नविनिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन 

भएको हुने ।  

 फेिािालमा  अन्िरायवरिर् स्िरको Soft Adventure का पूिायिारहरु वनमायण भई पर्यटकीर् 

आकर्यण बृवि भएको हुने ।  

 MICE Tourismका पूिायिार सबै प्रदेशमा कवम्िमा ५ हजार क्षमिा भएका 

बहुउदे्दश्र्ीर्Conference हल वनमायण भई सञ्चालन आउने । 

 अन्िरायवरिर्स्िरको Fun Park सञ्चालनमा आएको हुने ।  
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प्राथवमकिा 

प्राप्त के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

९. अनुसन्िान 

िथा नविनिम 

कार्यक्रमहरु 

 

९.२ सबै वजल्लाहरुमा पने गरी नर्ााँ 

१०० पर्यटकीर् गन्िव्र्हरुको 

विकास र प्रिियन 

 

 प्रदेश िथा स्थानीर् िहसाँगको सहकार्यमा नर्ााँ १०० 

गन्िव्र्हरुको विकास भई पर्यटन के्षत्र विस्िार एिं प्रिियन 

भएको हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त के्षत्र कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

१०. वनर्मन िथा 

गुणस्िर अवभिृिी 

 

१०.१ पर्यटन सम्िि 

सेिा प्रिाहमा सुिार  

 

नेपालका सबै पर्यटन व्र्िसार्ीहरुको अनुमविपत्र िथा नविकरण 

सवहिको Digital वििरण अध्र्ाबविक भएको हुने । 

पर्यटन सेिाहरुमा गुणस्िर कार्म भएको हुने ।  

पर्यटक स्िरका सबै गैर िारे होटल िथा आिासहरुको िवगयकरण सम्पन्न 

भई मापदण्ड बमोवजम सेिा प्रिाह भईरहेको हुने । 
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प्राथवमकिा प्राप्त 

के्षत्र 

कार्यक्रमहरु प्रके्षवपि उपलवधिहरु 

११. नीवि, वनर्म, 

कानून िथा 

अन्िरायवरिर् 

सम्झौिा 

 

११.१ नीवि, 

कानून िथा 

कार्यविविको 

उदे्यश्र्मूलक 

संशोिन िथा 

वनमायण 

 

 पर्यटन के्षत्रलाई समृि, सबल र लगानीमैत्री िुल्र्ाउन आिश्र्क पने र्स के्षत्र सम्बन्िी 

सम्पूणय नीवि, वनर्म र कानूनहरुको समर्सापेक्ष िजुयमा, पुनरािलोकन, संशोिन भएको 

हुने। 

 नेपालको हिाई पहुाँच संसारभर विस्िार भई आिागमन सहज, सुरवक्षि र विश्वसनीर् 

हुनेगरी नीवि िथा कानूनी सुिार एिं व्र्िस्था भएको हुने । 

 ऐविहावसक, सांस्कृविक िथा पूरािावत्िक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बियन र प्रिियन हुने 

गरी नीवि िथा कानूनको सुिार एिं व्र्िस्था भएको हुने । 
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कार्ायन्िर्नको िााँचा 
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 राष्ट्रिय स्तरका नीतत, कानून मापिण्ड गुरुयोजना तजुयमा - संघीय सरकार 

 नागररक उड्डयन क्षेत्रका सम्पूणय कायय -  संघीय सरकार 

 प्रादिशक स्तरका पययटकीय स्थलको गुरुयोजना तथा पययटन सेवा प्रवाह - 

प्रिेश सरकार 

 प्रिेशस्तरीय पययटकीय पूवायधार तनमायण - प्रिेश सरकार 

 पययटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र िीगो संिालन -  स्थानीय सरकार 



आ.ि. ०७९/८० मा (५ िर्यपवछ) हुने उपलवधि 

संस्कृवि िफय  

• ३ िर्यवभत्र भूकम्पबाट क्षविग्रस्ि सम्पदाहरुको पुनवनयमायण भएको हुने । 

• लुवम्बनीको केन्जोटांगेको र्ोजना, पशुपविको िृहि गुरुर्ोजना, मुवक्तनाथ, रारा, खप्तड, स्िगयिारी र जनकपुरको 

गुरुर्ोजना कार्ायन्िर्न सम्पन्न भएको हुने । 

• नारार्णवहटी संग्रहालर्को गुरुर्ोजना कार्ायन्िर्न भएको हुने । 

• रावरिर् जािीर् संग्रहालर् रावरिर् सांस्कृविक संग्रहालर्मा रुपान्िरण भई सुव्र्िवस्थि हुने । 

पर्यटन िफय  

• पर्यटक आगमन २५ लाखभन्दा बिी पुगी पर्यटन के्षत्रबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रविशि र्ोगदान पुगेको हुने । 

• नेपालको १०० प्रमुख पर्यटन गन्िव्र् विकास हुने । 

नागररक उड्डर्न िफय  

• गौिमबुि अन्िररावरिर् विमानस्थल वनमायण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा आएको हुने ।  

• पोखरा अन्िररावरिर् विमानस्थल वनमायण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा आएको हुने । 

• वत्रभुिन अन्िररावरिर् विमानस्थलको विस्िार र सुिार हुने । 

• नेपाल िारु्सेिा वनगमका अन्िरावरिर् उडानमा Narrow Body र Wide body गरी १० िटा जहाज संचालनमा 

आएको हुने । 



हावदयक आभार एिं िन्र्िाद! 
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