
'टान पदयात्रा पययटन प्रबर्द्यन पत्रकारिता कोष'  को मितत २०७२  िङ्मिि ६ िा टान 
िचिबालय िामलगाउं िा पययटन पत्रकाि िंघ-नेपाल (जाट-नेपाल) ि िाष्ट्रिय पययटन 
पत्रकाि िंघ-नेपाल (नाटोज) का प्रतततनचिहरुिंग कोष िंिालनको लाचग काययविचि बनाउने 
िम्बन्ििा भेटघाट गयो | उक्त बैठकिा कोषको िंयोजक श्री देबी पाण्डे, टानका मिडडया 
िंयोजक श्री बबरणु भट्टिाई िाथै जाट-नेपालका अध्यक्ष श्री देबीप्रिाद पन्त तथा िचिब श्री 
हरिशिण न्यौपाने तथा नाटोजका बरिरठ उपाध्यक्ष श्री बबकाि लोहनी ि कोषाध्यक्ष श्री 
प्रकाश खामलगंको उपष्ट्थथतत चथयो | 

बैठकले तनम्न बबषयिा छलफल गिेको चथयो: 

१. 'टान पदयात्रा पययटन प्रबर्द्यन पत्रकारिता कोष' िंिालनको लाचग काययविचि तनिायण 
िम्बन्ििा | 

२. कोषको उद्देश्य िम्बन्ििा | 
३. बबज्ञापन/िहयोग पाउने व्यष्ट्क्त/तथा िंथथाको योग्यता िम्बन्ििा | 
४. टानले प्रदान गने पत्रकारिता पुिथकािको वितिण िम्बन्ििा | 

 

 

बबषय नं १ िा छलफल गदाय कोष िंिालनको लाचग काययविचि तयाि गरि त्यििा पुन 
छलफल गने तनणयय गरियो | 

बबषय नं २ िा छलफल गदाय कोष को उद्देश्य तनम्न बिोष्ट्जि िाख्न िुझाब ददने तनणयय 
गरियो:  

उद्देश्य:  

१. िेककंग एजेष्ट्न्िज एिोमिएिन ् अफ नेपाल (टान) ि आििंिाि िाध्यि बीि 
िाझेदािी बबकाि गदै पदयात्रा पययटनको प्रबर्द्यन तथा बबकाि गने | 



२. टानको िुिना/गततविचिहरुको आििंिाि िाध्यििा प्रभािकािी रुपिा प्रिाि/प्रिाि 
गने | 

३. आििंिाि िाध्यििा टानको बबज्ञापन प्रकाशन/प्रिािण गने प्रकियालाई ब्यबष्ट्थथत 
बनाउने | 

४. आििंिाि िाध्यिहरुको िहकाययिा पदयात्रा पययटन बबकाि ् तथा प्रबर्द्यन गने 
गोरठी/िेमिनाि/तामलि आदद आयोजना गने | 

५. 'टान ष्ट्जम्िेबाि पययटन पत्रकारिता पुिथकाि' को वितिण ब्यबष्ट्थथत गने | 
६. पययटन क्षेत्रिा कलि िालाईिहेका िंिािकिीिाथीहरु लाइ अफ्ठ्यािो पिेको 

अबथथािा आबश्यक िहयोग ददने/जुटाउने |  

 

बबषय नं ३ िा छलफल गदाय कोषबाट िहयोग पाउने 'पत्रकाि' ि 'मिडडया हाउि' को 
परिभाषा काययविचििा थपरट रुपिा ककटान गरिनुपने ि पययटन मिडडया ि िुलिािको 
मिडडयालाइ फिक रुपले हेरिनुपने िुझाब डडयो | िाथै बैठकले कानुनबिोष्ट्जि दताय भै 
तनयमित रुपिा िंिालन भैिहेका िंिाि िाध्यि िात्र बबज्ञापन पाउन योग्य हुने ब्यबथथा 
गनय िुझाब ददयो |  

बबषय नं ४ िा छलफल गदाय टान पत्रकारिता पुिथकािको ब्यबष्ट्थथत बबतिणको लाचग 
पुिथकाि छनौट िमितत गठन गरिनुपने ि  उिले ददएको िुझाबका आिाििा पुिथकाि 
बबजेताको छनौट गरिनुपने िुझाब बैठकिा उपष्ट्थथत िंिािकिी िाथीहरुले ददनुभयो | 
िकेिम्ि बषयिा १ जना पत्रकािलाई िात्र पुिथकृत गनय उहााँहरुको िुझाब चथयो | िाथै 
पुिथकाि दददंा िूलिािका मिडडया ि पययटन मिडडयािा काि गने िंिािकिीलाई आलो-
पालो रुिपा पिुथकृत गनय िुझाब ददनुभयो | 

 

 

 


