
नेपाल सरकार 
संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्  

   
वियमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा 

सम्पािन भएका प्रमुख कार्यहरुको 
सावयजतनकीकरण  

 
 २०७५ जेठ ११ गत े

 
 
 



सस.

नं 
कार्य/जजम्मेवार 
कमयचारी 
 

क्रिर्ाकलाप 

अपेक्षिि नतिजा 
हालसम्मको कार्यप्रगति 

 

१. त्ररभुवन  
अन्त्िरायजरिर् 
ववमानस्थल 
सुधार 

 
महानिरे्दशक श्री 
संजीव गौतम,, 
िे.िा.उ.प्रा. 
  

महाप्रबन्धक 
श्री राजकुमार 
क्षेत्री, त्रत्रभुवि 
अन्तरााष्ट्रिय 
ववमािस्थल 

 

• हालको Air Traffic Congestion को समस्या 
न्यूनिकरण गिा आवश्यक व्यवस्था ममलाई 
ववमािस्थललाई कम्तीमा  रै्दनिक २१ घण्टा 
संचालि गिे । 

• ववमािस्थलको ATC Capacity बढाउि Traffic 

Flow Management लाई  

• थप प्रभावकारी बिाउिे । साथ,ै Slot 

व्यवस्थापिलाई वैज्ञानिक बिाउिे । 

• यस ववमािस्थलबाट आन्तररक उडािलाई 
अन्यत्र स्थािान्तरण गिा सम्भाव्यता अध्ययि 
भएको काभ्रेपलाञ्चोकको ठूलीचौरका साथै 
अन्य सम्भाव्य स्थािबाट पनि संचालिका 
ववकल्पहरुको अध्ययि  
गिे। 

• अन्तरााष्ट्रिय आगमि तर्ा का यात्रहुरुले बढीमा 
एक घण्टामभत्र Baggage Collect गिे व्यवस्था 
ममलाउिे । 

• अन्तरााष्ट्रिय टममािलमा यात्र ु सुववधाका लागग 

Central AC System संचालिमा ल्याउिे र 
Domestic Terminal मा ACको व्यवस्था गिे । 

Air Traffic 
Congestion 
समस्या 
न्यूनिकरण भई  
यात्र ु एवं 
पयाटकहरुलाई  
सुववधा पुगेको 
हुिे। 

  

आन्तररक 
उडािलाई 
स्थािान्तरण गिा 
सम्भाव्यता 
अध्ययि भएको 
हुिे । 

• ममनत २०७५।२।७ बाट २१ घण्टा 
संचालिमा आएको । (त्रबहाि ६ 
बजेरे्दखि अको दर्दि त्रबहाि तीि 
बजेसम्म) 
 

• प्राववगधक सममनत गठि भई काभ्रेको 
िागगडााँडामा आन्तररक ववमािस्थलको 
निमााण गिे मसर्ाररस सदहतको 
प्रनतवेर्दि प्राप्त भएको । 

• ४ वटै Baggage Belt र्दरुुस्त राखिएको।   

 
 

• काया सम्पन्ि । 
 
 

• काया सम्पन्ि । 
 

• काया सम्पन्ि 
 
 

 
 

 



सस.

नं 

कार्य/जजम्मेवार 

कमयचारी 
क्रिर्ाकलाप 

अपेक्षिि नतिजा 
हालसम्मको कार्यप्रगति 

 

२. राजरिर् गौरबका 
आर्ोजनाहरुको 
प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्न 
 

सहसगचव श्री 
बवुिसागर 
लाममछािे, 

हवाई सरुक्षा 
महाशािा ,  
निरे्दशक श्री 
प्रदर्दप 

अगधकारी, 
िे.िा.उ.प्रा 

तनजगढ अन्त्िरायजरिर् 

ववमानस्थल : 

 वातावरणीय प्रभाव 

मलू्यााँकि (EIA) प्रनतवेर्दि 

स्वीकृत गराउिे ।  
 ववमािस्थलको लागग 

ववस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययि (DFS) प्रनतवेर्दि 

बझुाएको कोरीयि कम्पिी 
LMW साँगको र्दानयत्व 

व्यवस्थापि गिे। 
 

 

 ववमािस्थल निमााणको 
मोडामलदट तय गिे। 

EIA प्रनतवेर्दि 

स्वीकृत भएको हुिे। 

LMW साँगको 
र्दानयत्व व्यवस्थापि 

भएको हुिे । 

निमााणको 
मोडामलदट तय हुिे। 

• EIA को प्रनतवेर्दि स्वीकृनत भएको । 
• DFS िेपाल सरकारल ेग्रहण गरेको र र 

LMW साँगको सम्झौता वमोष्ट्जम 

र्दानयत्व भकु्तानिका सम्बन्धमा 
समन्वय भईरहेको। 

• आयोजिा निमााणको सहष्ट्जकरणको 
लागग िपेाल सरकार(म.प.)को 
निणायािसुार माििीय संस्कृनत, 

पयाटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रीको 
संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण 

सममनत र सगचवज्यकूो संयोजकत्वमा 
आयोजिा कायाान्वयि सममनत गठि 

भई कायाारम्भ भएको। 
• मोडामलटी तयारीको निम्ती गहि 

छलर्ल भईरहेको। 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

२. राजरिर् गौरबका 
आर्ोजनाहरुको 
प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्न 

निरे्दशक श्री प्रदर्दप 

अगधकारी,  िे.िा.उ.प्रा. 

गौिमबदु्ध अन्त्िरायजरिर् 

ववमानस्थल: धावि मागा, 
टममािल भवि  लगायतका 
मसमभल निमााण कायाको भौनतक 

प्रगनत ४०% सम्पन्ि गिे । 

निमााण कायाको 
प्रगनतमा ४०% 

सम्पन्ि भएको हुिे। 

• ३८ प्रनतशत भौनतक 

प्रगनत भएको । 

निरे्दशक श्री प्रदर्दप 

अगधकारी,  िे.िा.उ.प्रा. 
 

पोखरा िेरीर् अन्त्िराजरिर् 

ववमानस्थल : Design Review 

And Supervision Consultant 

नियकु्त गिे। 

Consultant नियकु्त 

भएको हुिे। 

• आयोजिाको Design 

Review and 

Supervision Consultant 

साँग सम्झौता भई काया 
प्रारम्भ गरेको। 
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सस.

नं 

कार्य/जज
म्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

२. राजरिर् 

गौरबका 
आर्ोजनाह
रुको 
प्रभावकारी 
सर्दश्य 

सगचव श्री 
प्रदर्दप 

ढकाल 

पशपुति िेर ववकास : 
 भगवाि पशपुनतिाथको धाममाक 

महत्व तथा पाशपुत क्षेत्रको 
ऐनतहामसकता, परुाताष्ट्त्वक तथा 
पौराखणकता झष्ट्ल्कि ेगरी वतृगचत्र 

तयार गरी प्रचार प्रसार गिे । 

 ववगत लामो समयरे्दखि अवरुि 

रहको धाममाक तथा सांस्कृनतक 

महत्वको वागमती जात्रा आगामम 

अक्षय ततृीयारे्दखि पिु:संचालिमा 
ल्याउिे।  

  

 वतृगचत्र 

तयार 

भएको हुिे 

। 

 ऐनतहामसक 

जात्राको 
शरुुवात 

भएको हुिे।  

 
• परामशार्दाता नियषु्ट्क्तको 
प्रक्रियामा रहेको । 

• इ-पजूा गिा तयारी भईरहेको। 
• पशपुनत के्षत्रलाई Beggars free 

Zone घोषणा गररएको । 
• सम्पर्दा संरक्षण अन्तगात 
भरमेश्वर सत्तल विकाली सत्तल 
शंकराचाया मष्ट्न्र्दर पोडपेाटी 
पन्रमशवालय सत्तल 
अमरकान्तेश्वर मष्ट्न्र्दर सदहत छ 
वटा सम्पर्दा निमााण काया 
सम्पन्ि भएको। 

• महास्िािघर संरक्षण काया सरुु 
भएको। 
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सस.

नं 

कार्य/जज
म्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

 

सर्दश्य 

सगचव  

लजुम्वनी िेर ववकास : 
कररव २५ रे्दशका बौि 

धमासाँग सम्बष्ट्न्धत 

ववद्वतवगाहरुबाट 

लषु्ट्म्बिी तथा  बौि 

धमासाँग सम्बष्ट्न्धत 

कायापत्र प्रस्तनुत सदहत 
२५६२ औ ंबिु जयन्ती एवं 

लषु्ट्म्बिी दर्दवस तथा 
अन्तरााष्ट्रिय बौि गोरठी 
भव्यरुपमा मिाउिे । 

लषु्ट्म्बिीको 
अन्तरााष्ट्रियस्तरमा 
प्रचार प्रसार हुिे । 

• सम्माििीय रारिपनत, सम्माििीय 

प्रधािमन्त्रीज्य,ूमा.मन्त्रीज्यहूरु, प्ररे्दश 

सरकारका मा.मखु्यमन्त्रीज्य ू एवं 

मष्ट्न्त्रहरुको उपष्ट्स्थनतमा २५६२ औ बिु 

जयान्ती एवं लषु्ट्म्वनि दर्दवस भव्य रुपमा 
मिाइएको । सो अवसरमा २३ रे्दशका बौि 

वविािहरुबाट ३३ वटा कायापत्रहरु प्रस्ततु 

गरै्द अन्तरााष्ट्रिय बौि गोरठी भव्य रुपमा 
सम्पि भएको ।सो को लागग ३००० मानिस 

अट्िे अस्थायी प्रकृनतको सभाहल समेत 

निमााण गररएको ।सो अजसरमा 
सम्माििीय रारिपनतज्यवूाट ५००० 

मानिस अट्िे सभाको समेत मशलाल्यास 

भएको । 
• गुरुयोजिा अिरुुप बाटा, त्रिक पमेभङ्ग 

मसम्बोमलक पेमभमलयि, वाटर सप्लाई 

मसस्टम लगायतका पवूाधार निमााण 

कायाहरु भई रहेको । 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मे
वार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

३. भकूम्पबाट 

ितिग्रस्ि 

प्रमखु 

सम्पिाहरु
को 
पनुतनयमायण  

 

महानिरे्दशक 

श्री भेष 

िारायण 

र्दाहाल, 

परुातत्व 

ववभाग 

 

 ऐनतहामसक रािीपोिरीको 
पिुनिामाणमा रे्दखिएको वववार्द 

समाधाि गरी निमााण काया प्रारम्भ 

गिे । 
 

 लमलतपरुको मणीमण्डप र कृरण 

मष्ट्न्र्दर संरक्षण काया सम्पन्ि गिे। 
 

 भकुम्पपनछ बन्र्द रहेको 
हिमुािढोका र्दरवार संग्रहालयमभत्र 

अस्थायी संरचिा निमााण गरी 
सवासाधारणको लागग िुला गररि े। 

भकूम्पबाट 

क्षनतग्रस्त ७५३ 

सम्पर्दाहरु मध्ये 

हाल ८२ वटा 
सम्पन्ि  

भएको हुिे। 
 

• रािीपोिरी निमााणमा रे्दखिएको 
समस्या समाधाि गिा माििीय 
मन्त्रीज्यूबाट त्रबशषे पहल गररएको । 
र्लस्वरुप, रािीपोिरी र 
कारठमण्डपको निमााण काया सुरु 
गररएको । धरहरा निमााणको प्रक्रिया 
अगाडी बढेको। रािीपोिरी मभत्रको 
बालगोपालेश्वर मष्ट्न्र्दरको पुिनिामााण 
काया जारी रहेको । 

• मणीमण्डप काया सम्पन्ि  र कृरण 

मष्ट्न्र्दर संरक्षणको काया सम्पन्ि । 
• काया सम्पन्ि । साथ ै प्रताप 
मल्लको शामलक पिुस्थाापिा 
काया समेत सम्पन्ि भएको। 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मे
वार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

३. भकूम्पबाट 

ितिग्रस्ि 

प्रमखु 

सम्पिाहरु
को 
पनुतनयमायण  

 

महानिरे्दशक 

श्री भेष 

िारायण 

र्दाहाल, 

परुातत्व 

ववभाग 

 

 हिमुािढोकाष्ट्स्थत गद्दीबठैकको 
बादहरी वाल र छािा सदहतको 
मखु्य संरचिाको सबलीकरण 

काया (Retrofitting) सम्पन्ि गिे 

साथ ै लक्ष्मीिारायण मष्ट्न्र्दर, 
कागेश्वर, सरस्वती र महारे्दव 

मष्ट्न्र्दरको पिूःनिमााण काया 
सम्पन्ि गिे। 

 स्वयंभषु्ट्स्थत अिन्तपरु र 
क्रकमडोल गुम्वाको  पिुनिामााण 

काया सम्पन्ि गिे तथा 
आिन्र्दकुटी ववहारको पिुनिामााण 

काया ८० प्रनतशत सम्पन्ि गिे ।  

भकूम्पबाट 

क्षनतग्रस्त ७५३ 

सम्पर्दाहरु मध्ये 

हाल ८२ वटा 
सम्पन्ि  

भएको हुिे। 
 

• गद्दीबठैकको Retrofitting ८५% 

सम्पन्ि . 

• लक्ष्मीिारायण मष्ट्न्र्दर, कागेश्वर, 
सरस्वती र महारे्दव मष्ट्न्र्दरको 
पिूःनिमााण काया सम्पन्ि । 

 

• स्वयंभषु्ट्स्थत अिन्तपरुको संरक्षण 

काया अन्तगात सब ैकाया सम्पन्ि । 
मलमास सक्रकए पनछ गजुर 
प्रनतस्थावपत गररि े। 

• क्रकमडोल गुम्वाको पिुनिामााण काया 
सम्पन्ि । 

• आिन्र्दकुटी ववहारको ७०% काया 
सम्पन्ि। 
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सस.

नं 

कार्य/जज
म्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा 
/प्राप्ि उपलजधध 

हालसम्मको कार्यप्रगति 

३. भकूम्पबाट 

ितिग्रस्ि 

प्रमखु 

सम्पिाहरु
को 
पनुतनयमायण  

 

महानिरे्दश
क श्री भेष 

िारायण 

र्दाहाल, 

परुातत्व 

ववभाग 

 

 िोकिा मनछन्रिाथको 
पिुनिामााणका लागग Stone 

Carving को काम सम्पन्ि गिे 

। 
 चााँगुिारायणष्ट्स्थत 

नछन्िमस्ताको मष्ट्न्र्दर  
पिुनिामााण काया सम्पन्ि गिे । 

 हिमुािढोकाष्ट्स्थत आगंछे र 
पाटिष्ट्स्थत रे्दगुतलेज ुमष्ट्न्र्दरको  
पिुनिामााण  कायाका लागग 

Architectural Structural  

सदहतको Drawing/Design 

तयार गिे । 

 भक्तपरुको महामञ्जशु्री सत्तल, 

तलेज ुमष्ट्न्र्दर,महालक्ष्मी द्योछें , 
सयुावविायक गणेश आमा 
मष्ट्न्र्दर, गोपीिाथ मष्ट्न्र्दर, 
तलेजुष्ट्स्थत विमाज ु चोकको 
संरक्षण काया सम्पन्ि गिे । 

यस अववधमा थप 
१३ वटा 
सम्पर्दाहरुको 
पिुनिामााण काया 
सम्पन्ि भएको 
हुिे। 

१३ सम्पर्दाहरुको 
पिुनिामााण काया 
सम्पन्ि भएको । 

• Stone Carving को काम अष्ट्न्तम 

चरणमा रहेको । 
• चााँगुिारायणष्ट्स्थत नछन्िमस्ताको 
मष्ट्न्र्दर  पिुनिामााण काया सम्पन्ि। 

• Architectural Structural  सदहतको 
Drawing/Design सदहत Cost 

Estimate भईरहेको। 
•  गोपीिाथ मष्ट्न्र्दरको पटेीको काम 

९० प्रनतशत सम्पन्ि । 
• भक्तपरुको महामञ्जुश्री सत्तल 

काया सम्पन्ि । 
• तलेज ुअष्ट्न्तम चरणमा । 
• सयुावविायक गणेश  आमा मष्ट्न्र्दर 
काया सम्पन्ि । 

• विमाज ुचोकको संरक्षण ८०% काया 
सम्पन्ि । 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मे
वार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालस्मको कार्यप्रगति 

४. नीतिगि 

िथा काननूी 
सधुार  
 
सहसगचव 

श्री 
घिश्याम 

उपाध्याय, 

पयाटि 

प्रविाि 

महाशािा 

 संस्कृनत, पयाटि र हवाई के्षत्रसाँग 

सम्बि प्रबिु व्यष्ट्क्तहरुको 
निरन्तर सल्लाह, सझुाव तथा 
परृठपोषणका लागग छुट्टाछुटै्ट Think 

Tank Groups बिाउिे ।   
 पयाटि के्षत्रको लागग गणुस्तरीय 

जिशष्ट्क्त ववकास र र्दीगो आपनूता 
सनुिश्चत गिा पयाटि 

ववश्वववद्यालय स्थापिाको 
र्दीघाकालीि सोच सदहत काििूको 
मस्यौर्दा तयार गिा सिैाष्ट्न्तक 

स्वीकृनतका लागग िपेाल सरकार 
(मष्ट्न्त्रपररषद् ) मा पेश गिे । 

 िेपालको संववधाि र पररवनतात 

पररवेश अिरुुप पयाटि िीनत, 
२०६५ पररमाजाि काया शरुु गिे 

(Sunset Provision सदहत)। 

अन्तराष्ट्रिय 

के्षत्रमा पयाटि 

प्रबिािको लागग 

िाका तयार भएको 
हुिे ।  

• Tourism, Culture and Civil 
Aviation का Think Tank Groups 
गठि भई सझुाव मलि े काम 
शरु भएको । 

• पयाटि ववश्वववद्यालयको 
र्दीघाकामलि सोच सदहत काििू 
तजुामाका लागग मशक्षा 
मन्त्रालयको सहमनत प्राप्त 
भएको, अथामा सहमनतका लागग 
एक मदहिा अनघरे्दखि पत्राचार  
भएको र बजेट पश्चात राय 
दर्दिे जािकारी प्राप्त भएको । 
काििूको मस्यौर्दा तयार भएको 
। 

• पयाटि िीनतको प्रारष्ट्म्भक 
मस्यौर्दा तयार गरी निजी 
के्षत्रसाँग छलर्ल गररएको । 
Tourism Think Tank Group मा 
छलर्ल गिे कायािम रहेको । 
 

 

 



सस.नं कार्य/जजम्मे
वार कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि 

नतिजा 
हालस्मको कार्यप्रगति 

४. नीतिगि 

िथा कानूनी 
सुधार  
 
सहसगचव श्री 
घिश्याम 

उपाध्याय, 

पयाटि 

प्रविाि 

महाशािा 

 िेपालको पयाटि प्रबिािका लागग  सहकाया गिा 
थाईल्याण्ड सरकारसाँग समझर्दारी (MOU) गिे 
।श्रीलंका सरकारसाँगको समझर्दारी (MOU) 
लाई अनघ बढाउिे ।  

 िेपालको राष्ट्रिय रणिीनतक पयाटि योजिा 
(सि ्२०१६-२०२५) ले निदर्दारट गरे बमोष्ट्जम 

िेपालको पयाटि प्रवािािलाई प्रभावकारी 
बिाउि पााँच प्रमुि पयाटकीय श्रोत मुलुकहरुमा 
पयाटि सहचारी िटाउिे सम्बन्धी अवधारणा 
पत्र तयार गिे ।  

अन्तराष्ट्रिय 

क्षेत्रमा पयाटि 

प्रबिािको 
लागग िाका 
तयार भएको 
हुि े।  

• थाईल्याण्डसाँगको MOU िेपाल सरकार 
म.प.मा प्रस्ताव पेश भएको। 

• श्रीलंका र ओमािसाँगको MOU प्रस्ताव 
गरर अथा, कािूि र पररारि 
मन्त्रालयवाट रायप्राप्त भई म.प.मा 
प्रस्ताव पेश गररएको । 
 

• पयाटि सहचारी िटाउिे सम्बन्धी 
अवधारणा पत्रको प्रारष्ट्म्भक मस्यौर्दा 
तयार भएको। 
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सस.नं कार्य/जजम्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

४. नीतिगि िथा कानूनी 
सुधार  
 
सहसगचव श्री 
आलोकचन्र शे्ररठ, 

कािूि महाशािा 

 पयाटि ऐि, २०३५ लाई समयािुकूल 

पररमाजाि गिा संशोधि मस्यौर्दा 
तयार गिे ।  

 क्यामसिो ऐि तजुामा गिा सैिाष्ट्न्तक 

स्वीकृनतको लागग  िेपाल सरकार 
(मष्ट्न्त्रपररषद् ) मा पेश गिे । 

पयाटि क्षेत्रमा ववद्यमाि 

िीनत, ऐि कािूिमा 
समयािुकूल सुधार काया 
प्रारम्भ भएको हुिे ।  
 

• पयाटि ऐिको संशोधिका त्रबषय 

पदहचाि गरी छलर्ल र मस्यौर्दा 
भईरहेको। 

• क्यामसिो ऐि तजुामाको लागग अथा 
र कािूि मन्त्रालयको सकारात्मक 

राय प्राप्त भएको।मष्ट्न्त्रपररषद् मा 
प्रस्ताव पेश गिे प्रक्रियामा रहेको। 

५. कार्य पद्धतिमा सुधार 
महानिरे्दश/ 

महाप्रबन्धक/प्रमुि 

कायाकारी 
अगधकृत(ववमभन्ि 

मातहतका निकायहरु) 

 

 सेवा प्रवाह गिे कायामा प्रत्यक्ष 

संलग्ि हुिे पयाटि ववभाग,  पुरातत्व 

ववभाग, िेपाल िागररक उड्डयि 

प्रागधकरण, िेपाल वायुसेवा निगम, 

िेपाल पयाटि बोडाको काया संचालि 

प्रभावकाररताका लागग कायासंचालि 

मापर्दण्ड (SOP) बिाई लागु गिे ।   

काया संचालि प्रकृयामा 
स्परटता आइ 

सेवाग्राहीलाई सहजता 
पुगेका  

हुिे ।  
 

पुरात्तत्व ववभागबाट 

सवासाधारणलाई सहज रुपमा 
उपलव्ध गराईिे क्यूररयो जााँजपास र 

िक्सा मसर्ाररस मापर्दण्ड (SOP)  

तयारी अष्ट्न्तम चरणमा रहेको। 

 

 

 



सस.

नं 

कार्य/जज
म्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षि
ि 

नतिजा 

हालसम्मको कार्यप्रगति 

६. संस्कृति 

संरिण र 
प्रवद्धयन  
 

सहसगचव 

श्री 
भरतमखण 

सवेुर्दी, 
संस्कृनत 

महाशािा 

 िेपालको संववधाि तथा पररवनतात 

पररवेश अिरुुप राष्ट्रिय संस्कृनत 

िीनत, २०६७ लाई पररमाजाि गिे साथ ै

ियााँ िीनतमा Sunset Provision समेत 

राख्िे । 

 मकर संिाष्ट्न्तका दर्दि रे्दवघाट, 

वराहके्षत्रमा लाग्िे मेला, िवुाकोटको 
गोरु जुधाई  र शालीिर्दी (स्वस्थािी 
पजूा) को डकुमेन्िी निमााण गिे । 

 ५९ वटा आदर्दवासी जिजानतहरुको 
वावषाक चाडपवाहरुको क्यालेन्डर तयार 
गरी प्रकाशि गिे । 

 ५ वटा आदर्दवासी जिजानतहरु र ५ 

वटा मसमान्तकृत जानतहरुको अमतूा 
सााँस्कृनतक सम्पर्दाको वववरण 

सदहतको  अध्ययि प्रनतवेर्दि तयार 
गिे । 

संस्कृ
नत 

प्रविाि 

र 
सम्ब
िाि 

काया
मा 
योगर्दा
ि 

पगेुको  
हुिे । 

  

 
• राष्ट्रिय संस्कृनत िीनत, २०७४ को  मस्यौर्दा 
तयार भएको। 

 
 
• काया सम्पन्ि भएको । 

 
• क्यालेन्डर सदहतको प्रनतवरे्दि तयार 
भएको। 
 

• ३ वटा आदर्दवामस जिजाती (कुशवाडडया 
क्रकसाि र राजवंशी जानत) का अमतूा 
सांस्कृनतक सम्पर्दाको वववरण तयारी काया 
सम्पन्ि ।बााँकी २ वटाको परामशार्दाता 
छिौट गरी कायाारे्दश दर्दिे काया अनघ बढेको 
।  

• (थप) राष्ट्रिय प्रनतभा तथा प्रारे्दमशक 

परुस्कारको छिौट सममतीको वठैक 

भईरहेको । 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मे
वार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि 

नतिजा 
हालसम्मको कार्यप्रगति 

७. ऐतिहासस
क, 
परुात्िाजत्व
क एवं 

धासमयक 

महत्वका 
सम्पिाहरु 

संरिण   

 
महानिरे्दश
क श्री भेष 

िारायण 

र्दाहाल,  
परुातत्व 
ववभाग 

• पाल्पाष्ट्स्थत रािीमहल र 
भरैवस्थाि सत्तल, पचलीष्ट्स्थत 

ईन्र भक्तेश्वर सत्तल, सिुसरी 
ष्ट्जल्लाष्ट्स्थत रामधिुी पोिरी र 
चतराघाट, झापा ष्ट्जल्लाष्ट्स्थत 

क्रकचकबध परुाताष्ट्त्वक स्थल, 

लमलतपरु िोकिाष्ट्स्थत 

रुरायणी पाटी, जुम्ला 
ष्ट्जल्लाष्ट्स्थत किकासनु्र्दरी 
मष्ट्न्र्दर संरक्षण काया सम्पन्ि 

गिे। 

• सलााही मनुतायाष्ट्स्थत मशव 

मष्ट्न्र्दर, िवलपरासी 
मसिौलष्ट्स्थत कैलाश आश्रम, 

र्दाङ्ग ष्ट्जल्लाष्ट्स्थत 

अष्ट्म्वकेश्वरी मष्ट्न्र्दर 
लगायतका १४ वटा 
आयोजिाहरुको ठेक्का 
सम्झौता सम्पन्ि गिे। 

७ वटा 
ऐनतहामसक र 
परुात्ताष्ट्त्वक/

धाममाक 

महत्वका 
सम्पर्दाहरु 

संरक्षण काया 
सम्पन्ि भएको 
हुिे। 

• काया सम्पन्ि । 
• भरैवस्थाि सत्तलको निमााण सधुार ७०% 

काया सम्पन्ि ।  
• सिुसरी ष्ट्जल्लाष्ट्स्थत रामधिुी पोिरी र 
चतराघाट काया सम्पन्ि भएको। 

• सरुक्षा पिााल लाउिे काया ३० प्रनतशत 

भएको । 
• िोकिाष्ट्स्थत रुरायणी पाटी संरक्षण काया 
८५% सम्पन्ि । 

• किकासनु्र्दरी मष्ट्न्र्दर संरक्षण काया 
सम्झौता भई काया सरुु। 

• ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्ि भई ६ वटालाई 

कायाारे्दश दर्दईएको।बााँकी बोलपत्र मलू्यांि 

भईरहेको। 
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सस.नं कार्य/जजम्मेवार 

कमयचारी 
क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

८. असभलेखको 
डडजजटाइजेसन र 
सदुृढीकरण  

प्रमिु श्री 
सौभाग्य 

प्रधािाङ्ग,  

राष्ट्रिय 

अमभलेिालय 

 राष्ट्रिय अमभलेिालयमा संकमलत 
३१००० ववववध ववषयका 
हस्तमलखित ग्रन्थहरु मध्ये 
११,५५० हस्तमलखित ग्रन्थको 
कररव ६,५५,००० ईमेजको 
क्याटलगगङ्ग, ट्यागीङ्ग गरी 
सफ्टवेयरमा अपलोड काया 
सम्पन्ि गिे ।  

 अमभलेिालयमा संकमलत 

कुमारीचोकबाट प्राप्त १,००० 

पोका मध्येको ३५ पोकाको 
५,००० पन्िा अमभलेिहरुलाई 

डडष्ट्जटाईजेसि गिे र ३,१०० 

पन्िा अमभलेिीकरण काया 
सम्पन्ि गिे। 

 वव.सं. १९५८ साल रे्दखि १९६८ 

सम्मको गोरिापत्रहरुको 
डडष्ट्जटाईजेसि गिे । 

राष्ट्रिय 

महत्वका 
अमभलेिहरुको 
डडष्ट्जटाइजेसि 

र 
अमभलेिीकरण 

भएको हुिे । 

• लक्ष्य अिसुार डडष्ट्जटाईजेसि 

गिे काया सम्पन्ि । 
• भक्तपरुका ११३० रै्दलेि 

ष्ट्जल्लाबाट प्राप्त २००० प्रहरी 
प्रधाि कायाालय केष्ट्न्रय 

अिसुन्धाि ब्यरूोबाट परुातत्व 

ववभागमा अिसुन्धािका  लागग 

प्राप्त २२८ परृठको प्रज्ञा पारममता 
ग्रन्थको २३४ र्ोमलयो 
डडष्ट्जटाइजेशि गिे काया 
सम्पन्ि भएको । 

• वव.सं. १९५८ रे्दखि १९८५ 

सालसम्मको गोरिापत्रहरुको 
डडष्ट्जटाइजेशि सम्पन्ि भसैकेको 
। 
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सस.नं कार्य/जजम्मेवार 

कमयचारी 
क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

९. संग्रहालर्को 
तनमायण िथा 
व्र्वस्थापन 

महानिरे्दशक 

श्री भेष 

िारायण 

र्दाहाल,  
परुातत्व 
ववभाग 

 मोरङ्गष्ट्स्थत मर्दि भण्डारी 
संग्रहालय, स्याङ्गजा 
रामकोटष्ट्स्थत गुरंुग संग्रहालय, 

कास्की लेििाथष्ट्स्थत कवव 

मशरोमणी लेििाथ संग्रहालय, 

सिुसरीष्ट्स्थत माझी 
संग्रहालयहरुको निमााण काया 
सम्पन्ि गिे । 

संग्रहालयको 
निमााण तथा 
व्यवस्थापि 

भएको हुिे । 

• मोरङ्गष्ट्स्थत मर्दि भण्डारी 
संग्रहालय, सिुसरीष्ट्स्थत माझी 
संग्रहालय र गुरंुग संग्रहालय 

निमााण काया सम्पन्ि । 
• लेििाथ संग्रहालयको ८० 

प्रनतशत निमााण काया सम्पन्ि । 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मेवार 

कमयचारी 
क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि 

नतिजा 
हालसम्मको कार्यप्रगति 

१०. पर्यटकीर् 

िथर्ांक 

अद्र्ावधधक 

कार्य सहसगचव 

श्री डण्डुराज 

नघममरे, योजिा 
तथा मलू्याङ्कि 

महाशािा 

• पयाटि के्षत्रले िेपालको 
अथातन्त्रमा पयुााएको योगर्दाि 

एक्रकि गिा Tourism Satellite 
Account (TSA)  प्रणाली ववकास 

गिा कायाटोली गठि गिे । 
• अध्यागमि ववभागसाँगको 
सहकायामा पयाटकीय तथयांक  

शयेररङ संजाल (Data Sharing 
Network) को ववकास गिे ।   

• स्थलमागाबाट आउिे पयाटक 

संख्या एक्रकि गिा सभे गिे। 

राष्ट्रिय 

महत्वका 
अमभलेिहरु
को 
डडष्ट्जटाइजे
सि र 
अमभलेिीक
रण भएको 
हुिे । 

• कायार्दल गठि भई ववज्ञहरुसाँग एक 

चरणको बैठक  गररएको । ववज्ञहरुसाँग 

कायापत्र मलई बतृह् छलर्ल गिे तयारी 
भईरहेको । 

• मामसक रुपमा डाटा शयेररङ् काया शुरु भई 

प्राप्त तथयाकको ववश्लेषण गरी 
मन्त्रालयको वेसाइटमा राखिएको ।सि ्
२०१८ को गत तीि मदहिामा १३% 

पयाटक आगमि ववृि भएको । 
• सभे तथा Data Processing काया सम्पन्ि 

गरी छपाईको िममा रहेको । 

११. दिगो पर्यटन 

व्र्वस्थापन  

 

जजम्मेवार: 
सहसगचव श्री 
डण्डुराज 

नघममरे, योजिा 
तथा 
मलू्याङ्कि 

महाशािा 

• सडक निमााणले गर्दाा क्षती हुि 

गएका महत्वपणूा पर्दयात्रा 
मागाहरुको बकैष्ट्ल्पक पर्द मागा 
निमााण गिा निजी के्षत्र तथा 
िेपाल पयाटि बोडा समेतको 
सहकायामा अध्ययि गिे। ] 

• पयाटकीय स्थलको वातावरण 

स्वच्छ, सर्ा र प्रर्दषुणमकु्त 

राि ्ि मापर्दण्ड तयार गरी 
सम्बष्ट्न्धत निकायलाई 

ष्ट्जम्मेवार बिाउिे । 

पयाटि मतै्री 
पवूााधार एवं 

दर्दगो पयाटि 

व्यवस्थापि 

कायाको 
शरुुवात 

भएकोहुिे । 

• बकैष्ट्ल्पक पर्दयात्रा मागाहरुको 
अध्ययि भई प्रारंष्ट्म्भक प्रनतवरे्दि 

प्राप्त भएको । प्रनतवरे्दिको सझुाव 

बमोष्ट्जम महत्वपणूा पर्दयात्रामागा 
निमााण सधुारका लागग आगामी आ. 

व. को बजेटमा प्रस्ताव गररएको। 
• मापर्दण्डका लागग प्रारष्ट्म्भक 

मस्यौर्दा तयार भएको । 
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सस.नं कार्य/जजम्मेवा
र कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१२. पर्यटकीर् सेवा 
सुववधाको 
गुणस्िरीर्िा  
महानिरे्दशक 

श्री दर्दिेश 

भट्टराई 
पयाटि  

ववभाग 

होटल, ररसोटा, रेरटुरााँ, होमस्टे तथा अन्य 

आवासीय प्रबन्धहरु (Online Booking 
System समेतको ववद्यमाि अवस्था 
ववश्लेषण सदहत पिुरावलोकि गरी ियााँ 
मापर्दण्ड तजुामा काया शरुुवात गिे । 

मापर्दण्ड तजुामा 
काया शरुुवात 

भएको हुिे। 

• कायार्दल बिी काम सुरु 
भएको । 

१३. एकीकृि 

पर्यटन 

पूवायधार 
ववकास  

सहसगचव श्री 
डण्डुराज 

नघममरे, 
योजिा तथा 
मूल्याङ्कि 

महाशािा 

• सातवटै प्ररे्दशमा एकएक वटा िमिूा 
पयाटकीय गन्तव्यस्थल ववकासको लागग 

ववस्ततृ आयोजिा प्रनतवेर्दि (DPR) 
तयार गिे। 

  प्ररे्दश िं. १ ईलाम सन्र्दकपरु 
  प्ररे्दश  िं. २ धिषुाधाम  

  प्ररे्दश  िं. ३ ईन्रसरोवर मकवािपरु  
  प्ररे्दश  िं. ४ पंचास े

  प्ररे्दश  िं. ५ रे्दवर्दह 

  प्ररे्दश  िं. ६ रारा र  
  प्ररे्दश  िं. ७ कैलाली भार्दागाउाँ   
• प्रमसि धाममाक पयाटकीय स्थल 

मषु्ट्क्तिाथ क्षते्रको गुरुयोजिा तयार गिे 

काया सम्पन्ि गिे  

• महत्वपणूा धाममाकस्थल स्वगािारीको 
गुरुयोजिा तयारी काया अनघ बढाउिे। 

महत्वपणूा 
पयाटकीय 

स्थलहरुको 
एकीकृत पयाटकीय 

पवूााधार ववकास 

काया प्रारम्भ भएको 
हुिे। 

• सातवटै प्ररे्दशको DPR को 
मस्यौर्दा प्राम्त भएको । 
आगामी आ. व बाट 

कायान्वयि गररिे । 
• मुष्ट्क्तिाथ क्षेत्रको गुरुयोजिा 

तयार गिे काया अष्ट्न्तम 

चरणमा रहेको।क्रर्ड्डमा 
छलर्ल गरी अष्ट्न्तम रुप दर्दि 

बााँकी । 
• स्वगािारीको गुरुयोजिा 

तयारी गिा छिौट भएको 
परामशार्दाताको िामावली 
प्रकाशि गररएको र  सम्झौता 
भएको।  
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सस.न ं कार्य/जजम्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१३.   
एकीकृि पर्यटन 

पवूायधार ववकास  
 
 
महानिरे्दशक श्री 
दर्दिेश भट्टराई 
पयाटि  ववभाग 

 र्दोलिा र रामेछापको सीमािामा पिे सलैङु्गमा 
भ्यटूावर निमााण काया सम्पन्ि गिे । 

 मिास्ल,ु िुम्व,ु अन्िपणूा सक्रका ट, र्दोलिा-मडु-े
सलैङु पर्दयात्रा मागाको पिुनिामााण काया शरुुवात गिे 

। साथै हेलम्ब ुक्षते्र, लाङटाङ क्षते्र, मकालवुरुण क्षते्र, 
र्दोलिा लििपरु  पर्दयात्रामागाको निमााणकाया ८०% 

सम्पन्ि गिे। 

 गरुरल्ला िेल र यासाा िेलको १०/१० क्रक.मम. 

पर्दयात्रामागा निमााण काया सम्पन्ि गिे।  
 िेपालको पवूा-पष्ट्श्चमको दहमाली क्षते्र जोड्िे Great 

Himalayan Trail (GHT) को र्दोलिाको जगत-
टामसिाम-डालर्दङु्ग-बेदर्दङ्ग िेल र रसवुाको 
पावातीकुण्ड-सोमर्दाङ िण्डको २० क्रक.मम. 
पर्दयात्रामागा सम्पन्ि गिे। 

 जिकपरु र रारा (ताल्चा) मा पयाटकीय सचूिा 
केन्रको निमााण काया सम्पन्ि गिे। 

 तिहुाँको भाि ु मशिर कटेरीमा निमााण काया ५० 

प्रनतशत सम्पन्ि गिे । 

महत्वपणूा 
पर्दयात्रा 
मागाहरुको ४० 

क्रक.मम. निमााण 

सधुार काया 
सम्पन्ि भएको 
हुिे।  

• सलैङु्गमा भ्यटूावर निमााण कायाको 
झ्यालढोका बाहेकको काया सम्पन्ि। 
(९५%) 

• मिास्ल,ु िुम्व,ु अन्िपणूा सक्रका ट, 
र्दोलिा-मडु-ेसलैङु पर्दयात्रा मागाको 
पिुनिामााण कायाको बोलपत्र मलू्यांकि 

भईरहेको । 
• हेलम्ब ु,लामटाङ , मकाल ुबरुण, 

र्दोलिा क्षते्रको निमााण काया काया 
सम्पन्ि। 

• गरुरल्ला िेल र यासाा िेलको निमााण 

काया ९५% सम्पन्ि। 
 

• काया सम्पन्ि । 
 
• जिकपरु सचुिा केन्रको ९५% काया 

सम्पन्ि तथा राराको सचुिा केन्रको  
निमााण काया सम्पन्ि भ ै

हस्तान्तरणको लागग पठाइएको। 
• तिहुाँको भाि ुमशिर कटेरीमा निमााण 

काया ४५ प्रनतशत सम्पन्ि भएको। 
 



सस.न ं कार्य/जजम्मेवा
र कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१४. पर्यटन 

प्रबद्धयन 

 
प्रमिु 

कायाकारी 
अगधकृत श्री 
दर्दपकराज 

जोशी, िेपाल 

पयाटि बोडा  

• नेपाल भ्रमण वर्य –२०२० को सगचवालय 

स्थापिा, ववषयगत सममनतहरु गठि गरी 
काया प्रारम्भ गिे । 

• चीि र भारतका मखु्य तीि÷तीि 

शहरहरुमा पयाटि सेल्स ममसिको 
आयोजिा गिे । 

• ५० भन्र्दा बढी अन्तरााष्ट्रिय ममडडया र 
ब्लगरसदहतको अन्तरााष्ट्रिय स्तरको 
दहमालयि िाभल माटा आयोजिा 
गिे।साथै, ७० जिा ववरे्दशी पत्रकारहरुको 
FAM TRIP सचंालि गिे।  

• मखु्य श्रोत बजार लक्षक्षत Country 

Specific Tourism Marketing and 

Promotion Strategy तयार गरी 
कायाान्वयि गिे । 

• आन्तररक पयाटि प्रविािको लागग रारा-
कणााली पयाटि वषा अमभयाि लगायतका 
अमभयािहरुको प्रविाि गिे । 

• सातवटै प्ररे्दशहरुको ससं्कृनत र पयाटकीय 

सम्पर्दाहरु झष्ट्ल्किे गरी Short Video 

बिाई प्रचार प्रसार गिे । 

सगचवालय 

स्थापिा भई 
कायाप्रारम्भ भएको 
हुिे । 

आन्तररक तथा  
अन्तरााष्ट्रिय 

प्रचारप्रसार र 
बजारीकरण थप 

प्रभावकारी भएको  
हुिे । 

पयाटक सखं्यामा 
िममक रुपमा 
ववृिभएको हुिे । 

• भ्रमण वषाको लोगो छिौटका लागग प्राप्त 
१४४ वटा लोगोहरु मध्ये ५ वटालाई शटामलस्ट 
गरी ववज्ञहरुवाट परामशा मलिे काया भरैहेको । 

• चीिमा ३ वटा सेल्स ममसि सम्पन्ि भएको। 
भारतका ५ वटा शहरमा आयोजिाको भएको। 

• दहमालय िाभल माटाको लागग ५५ वटा बायर, ५० 

वटा सलेर, ४० वटा ब्लगर÷ममडडयाको छिौट 

भसैकेको, जुि १ रे्दखि ३ सम्म काठमाडौंमा 
आयोजिा गररिे। 

• Country Specific Tourism Promotion Strategy 

तयार भएको ।आगामीआ.व.रे्दखि 
कायाान्वयिमा ल्याईिे। 

• रारा कणााली पयाटि वषाका लागग ष्ट्जङ्गल तयार 
भई स्थािीय एर्.एमहरुवाट प्रसारण 

भरैहेको।साथ ै मभडडयो तयार गररएको।सो 
उपलक्ष्यमा रारा तालबाट 
सम्माििीय प्रधािमन्त्रीज्यबूाट 
समदु् घाटि भई प्रविािका ववववध 
कायािमहरु सरुु भएको ।  
 

• ७ वटा प्ररे्दशका छोटा मभडडयो तयार भई launch  
गररएको । 
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सस.नं कार्य/जजम्मे
वार 

कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षि
ि 

नतिजा 

हालसम्मको कार्यप्रगति 

१४.   
पर्यटन 

प्रबद्धयन 

 

 

प्रमिु 

कायाकारी 
अगधकृत श्री 
दर्दपकराज 

जोशी, 
िेपाल 

पयाटि बोडा  
 

• त्रत्रभवुि अन्तरााष्ट्रिय ववमािस्थलमा िेपालको कला, 
संस्कृनत र पयाटकीय सम्पर्दा झष्ट्ल्कि े५ वटा ठूला 
इलेक्िोनिक LED HD Display Boards राख्िे  

• एमसयाको पदहलो अपाङ्ग मतै्री पर्दयात्रा मागा 
(Accessible Trekking Trail) कास्कीको 
िौडांडामा बिाई संचालिमा ल्याउिे।  

• िेपाल पयाटि बोडाको वेबसाइटलाई गचनियााँ भाषामा 
समेत बिाई थप Interactive  र Attractive 

बिाउिे। 

• िेपालका महत्वपणूा पयाटकीय गन्तव्य तथा ती 
स्थािहरुमा पाइिे पयाटकीय सेवा सवुवधाको 
जािकारीमलूक Mobile Apps बिाई संचालिमा 
गिे।  

• काठमाडौंका प्रमिु पयाटकीय स्थलहरु एव ं

सम्पर्दाहरुलाई केष्ट्न्रत गरी निजी के्षत्र समेतको 
सहकायामा रात्रत्रकालीि पयाटकीय गनतववगध संचालि 

गिा संभाव्यता अध्ययि गिे । 

पयाट
ि 

प्रविा
िमा 
प्रभा
वका
रीता 
आए
को 
हुिे। 

• डडजाइि भएको । स्थािका 
लागग िे.िा.उ. प्रा. साँग 

समन्वय भईरहेको।  
• कास्कीको िौडााँडामा 
एमसयाको पदहलो अपाङ्ग 

मतै्री पर्दयात्रा मागा 
संचालिमा ल्याईएको ।  

• िेपाल पयाटि बोडाको 
वेबसाइटलाई गचनियााँ 
भाषामा तयार गरी  
संचालिमा ल्याईएको। 

• Android/IOS मा 
Welcomenepal App 

निमााण सम्पन्ि गररएको । 
• अध्ययि प्रारम्भ गररएको। 



सस.

नं 

कार्य/जजम्मेवार 

कमयचारी 
क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१५. हवाई उड्डर्न 

सरुिा 
सदुृढीकरण 

 
सहसगचव श्री 
बवुिसागर 
लाममछािे/  

महानिरे्दशक श्री 
संजीव 

गौतम,,िेपाल 

िागररक 

उड्डयि 
प्रागधकरण 

• अन्तरााष्ट्रिय िागररक उड्ययि 

संगठि (ICAO) को Global  Aviation 
Safety Plan (GASP) मा आधाररत भई 

Nepal Aviation Safety Plan (NASP) 
तजुामा गरी कायाान्वयि गिे  

• सि २०१० रे्दखि सि ् २०१७ सम्म 

भएका बाययुाि र्दघुाटिा जााँच 

प्रनतवेर्दिका मसर्ाररस ववश्लेषण गरी 
प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयि सरुु 

गिे। 
 

हवाई उडाि थप  
सरुक्षीत हुिे । 

• Nepal Aviation Safety 
Plan (NASP) तजुामा भएको 
। 
 

• र्दघुाटिा जााँच प्रनतवरे्दिका 
मसर्ाररस ववश्लेषण 
सम्पन्ि भई कायाान्वयि 
सरुु हुिे िममा रहेको । 
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मे
वार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१६.   
हवाई 

उद्र्ोग 

व्र्वस्थापन 

सहसगचव 

श्री सरेुश 

आचाया, 
हवाई 

उद्योग 

व्यवस्थापि 

महाशािा 

• ड्रोि उडाि अिमुनतलाई सरलीकृत 

गरी समन्वयात्मक ढंगबाट उडाि 

संचालि गराउि कायाववगध तयार 
गिे। 

• चालू अवस्थामा रहेका ववमािस्थल मध्ये 

दहमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा अवष्ट्स्थत 

तीि वटा ववमािस्थलको संचालिको 
अवस्था, वायुसेवा कम्पिीहरुले 

पु¥याईरािेको सेवा सुववधा र सेवाग्राहीका 
गुिासाहरु सम्बन्धमा सरोकारवालासाँग 

छलर्ल एवं अिुगमि गिे । 
• िेपालमा  अन्तरााष्ट्रिय वायुसेवा स्थापिा 

तथा संचालिका लागग इजाजत दर्दिे 
मापर्दण्ड (TOR) पुिरावलोकि गिे। 

• िेपाल वायुसेवा निगमको सहकायामा Wide 
body aircraft (A 330-200) utilization plan 
तयार गिे । 

• िेपाल वायुसेवा निगमसाँग समन्वय गरी 
Twin Otter, MA60 र Y12E वायुयािको 
Optimum utilization plan तयार  गरी 
उडािमा सरीक गराउिे । 

ड्रोि अिमुनत 

प्रक्रिया सरलीकृत 

हुिे । 

 

ववमािस्थलमा 
रे्दखिएका समस्या 
समाधाि गिा 
पहल हुिे । 

• कायाववगधको मस्यौर्दा तयार 
भएको । 

• जुम्ला र ताल्चा 
ववमािस्थलमा छलर्ल 

कायािम र अिगुमि गररएको 
। 

• वायसेुवा स्थापिा तथा 
संचालिसम्बन्धी 
पिुरावलोकि सममनतले TOR 
संशोधि गरी श्रीमाि सगचव 
ज्यसूमक्ष प्रनतवेर्दि पेश 
गरेको । 

• िेपाल वायसेूवा निगमबाट 
प्राप्त Utilization plan लाई 
थप पररमाजाि गरी 
स्वीकृनतका लागग पेश 
गररएको।  
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सस.

नं 

कार्य/जजम्मेवा
र कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि नतिजा हालसम्मको कार्यप्रगति 

१७. प्राधधकरण 

सदुृढीकरण 

एवं 

ववमानस्थल 

तनमायण सधुार  
 

महानिरे्दशक 

श्री संजीव 

गौतम,,िेपाल 

िागररक 

उड्डयि 

प्रागधकरण 

• चन्रगढीमा Day 

Instrument Flight 

Rules (IFR) र 
धिगढी 
ववमािस्थलमा IFR 

Procedure लाग ु

गिे। 

• राजववराज तथा 
सााँरे्बगरको 
धाविमागा/ट्याक्सी 
वे कालोपत्र े काया 
सम्पन्ि गिे ।  

• मभष्ट्जववमलदट कम भएको 
अवस्थामा समेत उडाि 

गिा सक्रकि े। 

• सब ैमौसममा उडाि सचुारु 

गिा सक्रकिे। 

• काया सम्पन्ि । 
 

 

• काया सम्पन्ि । 
 

 

 

• काया सम्पन्ि भई ममनत 

२०७५/०२/१० मा पररक्षण उडाि 

भएको । 
 

 

 

• काया सम्पन्ि । 
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सस.नं कार्य/जजम्मेवार 
कमयचारी 

क्रिर्ाकलाप अपेक्षिि 

नतिजा 
हालसम्मको कार्यप्रगति 

१८.   
नेपाल वार्ूसेवा 
तनगमको 
सुदृढीकरण 
 
सहसगचव श्री 
सुरेश आचाया, 
हवाई उद्योग 

व्यवस्थापि 

महाशािा / 
प्रबन्धक निरे्दशक 

श्री सुगतरत्ि 

कंसाकार, िेपाल 

वायूसेवा निगम 
 

• निगममा रहेका 
आन्तररक उडािका लागग 
उपयुक्त ८ वायूयाि 
मध्ये ६ वटा वायूयािहरु 
अगधकतम ्क्षमताका साथ 
उडाि गिे ।  

• आन्तररक उडािलाई थप 
ववस्तार गिा ६ वटा Twin 
Otter  ववमाि िररर्द 
प्रक्रिया सुरु गि े
(सैिाष्ट्न्तक निणाय गि)े  

• Wide body Compatible 
Hanger निमााणको लागग 
पूवा तयारी गिे। 

 

आन्तररक 
हवाई यात्रु 
एव ं
पयाटकहरुलाई 
सहजता हुि े
। 

• चालु २ वटा Twin Otter, १ वटा MA60 र ३ वटा 
Y12E संचालिमा आईसकेका । 

• ३ वटा Y12E ववमाि संचालिका लागग पाइलटहरुको 
व्यवस्था भईसकेको । 

• ६ वटा ियााँ Twin Otter ववमाि िररर्द 
सम्वन्धमा निगमको आगथाक ववनियमावली 
अिुसार एक कममटी गठि भई काया 
थामलसकेको । यसको अलावा उक्त ववमािहरु 
Full Utilization मा संचालि आवश्यक भएमा 
ववरे्दशी पाइलटहरु व्यवस्था गिा गहृकाया शुरु 
गररसकेको । 

• ६ वटा Twin Otter  ववमाि िररर्द गिा 
व्यापाररक योजिा सदहतको प्रनतवेर्दि अष्ट्न्तम 
चरणमा पुगेको। साथ ै िररर्द प्रक्रियामा जािे 
गहृकाया भईरहेको । 

• Hanger निमााण सम्वन्धमा ववकल्प सदहतको 
प्रस्ताव संचालक सममनतमा पेश गिा तयारी 
भईरहेको । 
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कायायोजिा बाहेकका थप अन्य कायाहरु: 
• नछमेकी ममत्ररारि भारतका महामदहम प्रधािमन्त्रीज्यूबाट िेपालको राजक्रकय भ्रमणको 

िममा पशुपतीिाथ मष्ट्न्र्दर, जिकपुरष्ट्स्थत जािकी मष्ट्न्र्दर र मुस्ताङ्गको मुष्ट्क्तिाथ 

मष्ट्न्र्दरमा भएको पुजा आरधिा तथा र्दशािले ववश्वभरीका सामाष्ट्जक सञ ्जाल प्रयोगकताामा 
ठूलो महत्व पाई ती क्षेत्रको धाममाक पयाटि प्रविािमा उल्लेिनिय टेवा पुगेको 

• ऐनतहामसक धाममाक सम्पर्दा क्षेत्रलाई स्वच्छ, वातावरणमैत्री र हररयालीयुक्त बिाउिे 

अमभयाि अन्तगात पशुपती तथा लुष्ट्म्विी क्षेत्रमा ५/५ हजारका र्दरले ववमभि ्ि मौसमी 
र्लरु्ल तथा अन्य ववरुवाहरु रोप्िे काया अगाडी बढाइएको। 

• सि ् १९५१ मा स्थापिा भएको र ववश्वका ९५ रे्दश एवं पयाटि बोडा सर्दस्य रहेको 
प्यामसक्रर्क एमशया िाभल एशोमसएशि (पाटा) को सर्दस्यता मलएको तषे्ट्त्तस वषामा 
पदहलो पटक िेपाल डषे्ट्स्टिेशि/गभमेन्ट कममदटको अध्यक्षमा सवासम्वत ् निवाागचत 
भएको । 

• रारा कणााली पयाटि वषाको रारा क्षेत्रमा सम्माििीय प्रधािमन्त्रीबाट समुर्दघाटाि भई ववववध 

कायािम आयोजिा गरी मिाइएको । 
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कायायोजिा बाहेकका थप अन्य कायाहरु िमश: 

27 

भार्ा आर्ोग: प्ररे्दश सरकारसंगको सहकाया र समन्वयमा स्थािीय तहका निवाागचत पर्दागधकारीहरु, भावषक अमभयन्ता 
वक्ता एवम ्अन्य सरोकारवालाहरुको सहमागगतामा आयोगका सम्वधैानिक र्दानयत्वसम्वन्धी प्रवोगधकरण र सरकारी 
कामकाजका भाषा निधाारणका आधारसम्वन्धी प्रारष्ट्म्भक सझुाव संकलि गररएको  । 
नेपाल प्रज्ञा प्रतिरठान: 

• प्रनतरठाि र पाक्रकस्तािको एकेडमेी अर् लेटसाबी मे १३ २०१८ मा आपसी सहयोगको लागग MOU भएको । 
• प्रनतरठािमा ममनत २०७४ बाट ियााँ छपाई मेमशि सदहत आधनुिक छापािािा संचालि भईरहेको । 

• भकूम्पबाट के्षतीग्रस्त प्रज्ञा भवि पिुनिामााण काया ५०% सम्पन्ि । चाल ुआ व म ैसम्पन्ि गरी काया भईरहेको। 
नेपाल संधगि िथा नाट्र् प्रतिरठान: कास्कीमा ६ दर्दिे राष्ट्रिय िाटक महोत्सव २०७५ आयोजिा गररएको  लगायत 
ववमभन्ि जात जानतहरुको सांस्कृनतक महोत्सव कायािम आयोजिा गररएको । 

सांस्कृतिक संस्थान: ममनत २०७४ चतै्र ३० मा सब ैजाता जाती र भगूोल समेट्िे गरी राष्ट्रिय लोकितृ्य आयोजिा 
गररएको । 

नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रसशिण प्रतिरठान (NATHM) 
• बहुववषाय िररर्द योजिा अन्तगात िेपाल पयाटि तथा होटल व्यवस्थापि प्रमशक्षण प्रनतरठाि (NATHM) को शकै्षक्षक 

कक्षा भविलाई यही आषाढ मसान्त मभत्र सम्मपन्ि गिे गरी काया अगाडड बढाईएको । 
• होटल, होमस्टे, िेक्रकङ गाइड सम्बन्धी तामलम ८९२ जिालाई प्रर्दाि गररएको । 
नारार्णदहदट िरबार संग्राहलर्: संग्राहलयको वररपरर पिााल र त्रत्रभवुि सर्दि पिु: निमााणको बााँकी कायाको लागग 
बोलपत्रको सचूिा आव्हाि गरी सम्झौता हुिे िममा रहेको । 

इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिरठान: प्रनतरठािको निमााणागधि भविमा त्रबजुली बष्ट्त्तको जडाि काया अष्ट्न्तम चरणमा, मभत्री 
रङ्गरोकिको काया अष्ट्न्तम चरणमा रहेको । 



कायाप्रगनतका केही तष्ट्स्वरहरु 
क) सम्पर्दा पुिनिामााण: 
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कागेश्वर मष्ट्न्र्दर, हिुमािढोका महारे्दव मष्ट्न्र्दर, हिुमािढोका 
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प्रताप मल्ल शामलक, हिुमािढोका सुयावविायक आमा मष्ट्न्र्दर 
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मखणमण्डप, लमलतपुर पचली भैरब मष्ट्न्र्दर 
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शलैुङ् भ्यूटावर, र्दोलिा/रामेछाप हेलम्वु क्षेत्र पर्दयात्रा मागा 

कायाप्रगनतका केही तष्ट्स्वरहरु 
ि) पयाटि पूवााधार ववकास: 
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रारा ताल्चा सूचिा केन्र, मगु ु पर्दयात्रामागा र ववश्राम स्थल, गुररल्ला िेल 
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धन्त्र्बाि 


