पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव पर्यटकीर् उपज नर्कवस सवझेदवरी आर्ोजनव (सञ्चवलन)
कवर्यनर्नध, २०७७
प्रस्तवर्नव: नेपवलको तुलनवत्र्क लवभको रूपर्व रहेको पर्यटन क्षेत्रर्व संघ, प्रदेश र स्थवनीर्
तहबीच सहकवर्य, सर्न्र्र् एर्ं सवझेदवरी र्वर्य त पर्यटन पूर्वयधवर तथव पर्यटकीर् उपजको नर्कवस
तथव प्रर्र्द्यन गनय र्वञ्छनीर् भएकोले,
नेपवल सरकवर र्नन्त्रपररषद्ले र्ो कवर्यनर्नध जवरी गरे को छ।

पररच्छेद १
प्रवरनभभक
१. संनक्षप्त नवर् र प्रवरभभ:(१) र्स कवर्यनर्नधको नवर् “पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव
पर्यटकीर् उपज नर्कवस सवझेदवरी आर्ोजनव (सञ्चवलन) कवर्यनर्नध, २०७७” रहेको छ ।
(२) र्ो कवर्यनर्नध तुरुन्त लवगू हुनेछ ।
२.

पररभवषव: नर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथय नलवगेर्व र्स कवर्यनर्नधर्वाः

(क) æआर्ोजनवÆ भन्नवले पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव पर्यटकीर् उपज नर्कवस सभबन्धी दर्व ४
र्व उनललनित क्षेत्रर्व सवझेदवरी गनय प्रस्तवर् गरी दर्व ५ बर्ोनजर् स्र्ीकृ त आर्ोजनव सभझनु
पछय ।
(ि) æर्न्त्रवलर्Æ भन्नवले संस्कृ नत, पर्यटन तथव नवगररक उड्डर्न र्न्त्रवलर् सभझनु पछय ।
(ग)æप्रदेशÆ भन्नवले नेपवलको संनर्धवनको अनुसूची ४ र्व उललेि भए बर्ोनजर्कव प्रदेश सभझनु
पछय ।
(घ) æस्थवनीर् तहÆभन्नवले र्हवनगरपवनलकव, उपर्हवनगरपवनलकव, नगरपवनलकव र गवउँ पवनलकव
सभझनु पछय ।
(ङ) æननदेशक सनर्नतÆ भन्नवले दर्व १5 बर्ोनजर्को आर्ोजनव/कवर्यक्रर् छनौट तथव स्र्ीकृ त
गने सनर्नत सभझनु पछय ।
(च) "पर्यटकीर् उपज" भन्नवले पर्यटकीर् आकषयणसँग सभबनन्धत आर्वस, िवनव, र्वतवर्वत,
र्नोरञ्जन तथव नर्नशष्ट अनुभुनत प्रदवन गने र्स्तु तथव सेर्वहरुलवई सभझनु पछय । र्सर्व
पर्यटकीर् गन्तव्यकव रुपर्व रहने र्ूतय तथव अर्ूतय सभपदव सर्ेतलवई जनवउँ दछ ।
(छ) "आर्ोजनव र्ुलर्वंकन तथव सहजीकरण सनर्नत" भन्नवले दर्व १६(१) बर्ोनजर्को सनर्नत
सभझनु पछय ।

पररच्छेद २
1

आर्ोजनव प्रस्तवर्, प्रवथनर्कीकरण र छनौट
३. आर्ोजनव प्रस्तवर्: (१) स्थवनीर् तह र प्रदेशले र्न्त्रवलर्सँग सवझेदवरीर्व सञ्चवलन गने
कवर्यक्रर्कव लवनग अनुसूची १ बर्ोनजर्को ढवँचवर्व आर्ोजनवको प्रस्तवर् भरी प्रत्र्ेक बषयको र्वघ
र्सवन्तसभर्र्व र्न्त्रवलर्र्व पठवउनु पनेछ ।
तर आर्थयक र्षय२०७७/७८ को हकर्व र्न्त्रवलर्ले प्रस्तवर् र्वग गरे को नर्नतले तीस ददन
नभत्रर्व अनुसूची १ बर्ोनजर्को ढवँचवर्व आर्ोजनवको प्रस्तवर् भरी र्न्त्रवलर्र्व पठवउनु पनेछ ।
(२) र्ो कवर्यनर्नध लवगू हुनु पूर्य पर्यटन गुरुर्ोजनव र नर्स्तृत पररर्ोजनव प्रनतर्ेदनको आधवरर्व
ननर्वयणवधीन पररर्ोजनवर्व कवर्यक्रर्बवट सवझेदवरीर्व ननर्वयण कवर्यलवई ननरन्तरतव ददन चवहेर्व
र्न्त्रवलर्ले प्रस्तवर् र्वग गरे को नर्नतले तीस ददन नभत्रर्व अनुसूची १ बर्ोनजर्को ढवँचवर्व
आर्ोजनवको प्रस्तवर् भरी र्न्त्रवलर्र्व पठवउनु पनेछ ।
(३) उपदर्व (१) र (२) बर्ोनजर् आर्ोजनवको प्रस्तवर् पठवउँ दव सभबनन्धत ननकवर्ले दर्व
9(१) बर्ोनजर्को लवगत सहभवनगतवको प्रनतर्र्द्तव सर्ेत पेश गनुय पनेछ ।
(४) उपदर्व (१) बर्ोनजर् आर्ोजनव प्रस्तवर् पठवउँ दव नेपवल सरकवरले उपलब्ध गरवउने
बजेट बवहेक ननर्वयणको चरणर्व कु नै कवरणले आर्ोजनवको लवगत बढ्न जवने भएर्व त्र्सरी
बढ्न जवने रकर् सभबनन्धत स्थवनीर् तह र्व प्रदेशले व्यर्स्थवपन गने प्रनतर्र्द्तव सर्ेत पेश गनुय
पनेछ ।
(५) र्न्त्रवलर्ले उपदर्व (१) बर्ोनजर् प्रवप्त भएको आर्ोजनव प्रस्तवर्को आधवरर्व दर्व 5
बर्ोनजर् प्रवथनर्कीकरण गरी प्रत्र्ेक आर्थयक बषयको र्वगुन र्सवन्त नभत्रर्व आर्ोजनवहरु
र्न्त्रवलर्ले बजेट प्रस्तवर् गने प्रर्ोजनकव लवनग स्र्ीकृ त गनेछ ।
तर आर्थयक र्षय२०७७/७८ को हकर्व उपदर्व (१) र (२) बर्ोनजर् प्रवप्त भएको आर्ोजनव
प्रस्तवर् तीस ददन नभत्र दर्व 5 बर्ोनजर् प्रवथनर्कीकरण गरी आर्ोजनवहरुको नर्र्रण
स्र्ीकृ नतकव लवनग नसर्वररस गनुय पनेछ ।
(६) र्न्त्रवलर्ले उपदर्व (५) अनुसवर प्रवप्त नसर्वररश बर्ोनजर्को कवर्यक्रर्र्व बजेट प्रवप्त भए
पश्चवत सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर् तहलवई लवगत सहभवनगतव सुनननश्चततवकव लवनग जवनकवरी
गरवउनेछ ।
(7) उपदर्व (६) बर्ोनजर् प्रदेश र्व स्थवनीर् तहबवट लवगत सहभवनगतव व्यहोने सुनननश्चततव
भएको आधवरर्व र्न्त्रवलर्ले आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नको सर्झदवरी गनेछ ।
(8) उपदर्व (7) बर्ोनजर् सर्झदवरी भएकव आर्ोजनवहरुको लवनग आगवर्ी आर्थयक र्षयहरुर्व
ननकवशव हुने रकर्कव लवनग पुनाः सर्झदवरी गनुय पने छैन ।
4. आर्ोजनव प्रस्तवर्कव क्षेत्राः (1) प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले देहवर्कव क्षेत्र र्ध्र्े स्थवनीर्
आर्श्र्कतवकव आधवरर्व कु नै दुई र्टव क्षेत्रकव आर्ोजनव प्रस्तवर् गनय सक्नेछन ।
(क) तवल (तरवइर्व २ हेक्टर क्षेत्रर्ल भन्दव ठू लो, तथव पहवडर्व र नहर्वलर्व १३
रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्ीकरण सभबन्धी कवर्यक्रर्
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(ि) सवंस्कृ नतक, पुरवतवनत्र्क, ऐनतहवनसक र्व सवहनसक पदर्वगय एर्ं र्ोग पर्यटन प्रर्र्द्यनसँग
सभबनन्धत कवर्यक्रर्
(ग) एदककृ त पर्यतीर् पर्यटन र्व ग्रवनर्ण पर्यटन
कवर्यक्रर्

नर्कवसकव लवनग पूर्वयधवर नर्कवस

(घ) पवकय ननर्वयण (तरवई तथव नभत्री र्धेशर्व १ हेक्टर क्षेत्रर्ल भन्दव ठू लो, पहवडी 7
रोपनी तथव नहर्वली क्षेत्रर्व 5 रोपनी भन्दव ठू लो)
(ङ) पर्यटकीर् गन्तव्य नभत्रकव सडक सुधवर कवर्यक्रर् (छनोट गररएको र्ुख्र् पर्यटकीर्
गन्तब्र्को १ दक.र्ी नभत्रको सेरोर्े रोर्व)
(च) एकीकृ त पर्यटकीर् सूचनव के न्र (बैंदकङ सुनर्धवसनहतको बसपवकय /ट्यवक्सी पवकय , स्नवन
गृहसनहत शौचवलर्, चर्ेनव गृह/कर्ी के न्र र र्ौनलक उपज प्रदशयनी तथव नर्दक्र के न्र
जस्तव सुनर्धवसनहत) सभबन्धी कवर्यक्रर्
(छ) नर्शेष सवँस्कृ नतक/धवर्र्यक पररपथ र त्र्स्तो पररपथनभत्र पने सवँस्कृ नतक, पुरवतवनत्र्क
तथव पर्यटकीर् र्हत्र्कव पूर्वयधवर
(ज) सवंस्कृ नतक एर् पर्यटकीर् क्षेत्र संरक्षण सभबन्धी कवर्यक्रर्
(झ) प्रर्ुि पर्यटकीर् (धवर्र्यक, सवँस्कृ नतक) क्षेत्रहरुर्व शौचवलर्, ढल, सडक, पेटी, पवकय ,
पर्यटकीर् बसपवकय , सभर्नन्धत स्थवनको िवनेपवनी र नर्जुली तथव नर्श्रवर्स्थल जस्तव
पूर्वयधवर आदद ।
(ञ) प्रदेश पर्यटक बस सेर्व सभबन्धी कवर्यक्रर्
(ट) प्रदेश पर्यटक आर्वस गृह सभबन्धी कवर्यक्रर्
(ठ)

भौगोनलक, ऐनतहवनसक,
सभबन्धी कवर्यक्रर्

पुरवतवनत्र्क

तथव

सवंस्कृ नतक

पर्यटकीर्

गवँउको

नर्कवस

(ड) संग्रहवलर् नर्कवसकव लवनग पूर्वयधवर ननर्वयण सभबन्धी कवर्यक्रर्
(ढ) पर्यटन गनतनर्नधसँग सभबनन्धत नर्ीनतर् अर्धवरणवकव कवर्यक्रर्हरु ।

(2.) उपदर्व (1) बर्ोनजर्कव क्षेत्रकव आर्ोजनव प्रस्तवर् गदवय संघीर् सरकवरकव अन्र्
कवर्यक्रर्सँग दोहोरो नपने गरी प्रस्तवर् गनुयपनेछ ।

5. आर्ोजनवको प्रवथनर्कीकरण र छनौटाः
(१) र्न्त्रवलर्ले देहवर् बर्ोनजर्कव आधवरर्व
आर्ोजनवको प्रवथनर्कीकरण गरी स्र्ीकृ नतकव लवनग ननदेशक सनर्नत सर्क्ष पेश गनुय पनेछ ।
(क) प्रस्तवनर्त कवर्यक्रर्ले सभबनन्धत क्षेत्रर्व पर्यटक आकषयणकव लवनग पुर्वयउने र्ोगदवन,
(ि) प्रस्तवनर्त कवर्यक्रर् क्षेत्रसँग सभपकय पहुँचको अर्स्थव,
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(ग)

प्रस्तवनर्त कवर्यक्रर्ले स्थवनीर् सर्ुदवर्को प्रत्र्क्ष
(ननर्वयणको चरणर्व र सञ्चवलनको चरणर्व) ,

रोजगवरीर्व

पुर्वयउने

र्ोगदवन

(घ) कवर्यक्रर्को गुरूर्ोजनव र नर्स्तृत नडजवइन सनहतको कवर्यर्ोजनव र कवर्वयन्र्र्न
कवर्यतवनलकव,
तर आर्थयक र्षय २०७७/०७८ कव हकर्व भने अधुरव आर्ोजनव र र्सै र्षय सभपन्न
हुन सक्ने र्ोजनवहरुकव लवनग र्वनथ उललेनित कवगजवतहरु नभएको अर्स्थवर्व पनन
िररद र्ोजनवको आधवरर्व छनौट गनय सदकनेछ ।
(ङ) कवर्यक्रर्को लवनग स्थवनीर् तह र्व प्रदेश सरकवरले व्यहोने अंशको बजेट व्यर्स्थव,
(च) गुरूर्ोजनव स्र्ीकृ त भएकोर्व स्थवनीर् तह र्व प्रदेश सरकवरले सहकवर्यको लवनग
प्रस्तवर् गरे को कवर्यक्रर् बवहेक गुरुर्ोजनवको बवँकी अन्र् कवर्यक्रर्र्व थप लगवनी गरे को
र्व नगरे को,
(छ) आर्ोजनव सभपन्न हुन लवग्ने सर्र्सवररणी (कवर्यतवनलकव) ।
(२) उपदर्व (१) बर्ोनजर् आर्ोजनव प्रवथनर्कीकरण गदवय प्रवदेनशक सन्तुलन, सभभवनर्त
पर्यटकीर् गन्तव्य र जैनर्क, भवनषक, सवर्वनजक/सवंस्कृ नतक जस्तव नर्नर्धतवको सर्ेत सन्तुलन
कवर्र् गनुय पनेछ।
(३) उपदर्व (१) बर्ोनजर् प्रवप्त प्रस्तवर्लवई देहवर् बर्ोनजर् अंकभवर ददइ र्ूलर्वंकन गनुय
पनेछाः
(क) आर्ोजनवको अर्धवरणव, गुरूर्ोजनव र नडजवइन

३५

(ि) आर्ोजनवको लवगत सहभवनगतवको सुनननश्चततव

१५

(ग) आर्ोजनवले श्रृजनव गने रोजगवरी

१५

(घ) सर्र्र्ै आर्ोजनव सभपन्न गने प्रनतर्र्द्तव

१५

(ङ) आर्ोजनवको
१०

ददगोपनव (ननर्वयण पश्चवतको सञ्चवलन, र्र्यत सभभवर व्यर्स्थव)

(च) आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नकव लवनग जनशनि व्यर्स्थव

५

(छ) नर्प्रर्तयन र्ूलक पर्यटकीर् सोँच

५

(४) उपदर्व (३) बर्ोनजर्को र्ुख्र् आधवरलवई र्ूलर्वंकन सनर्नतले नर्स्तृत अंकभवर कवर्र्
गनय सक्नेछ ।
(५) उपदर्व (४) बर्ोनजर् र्ूलर्वंकन गदवय उपदर्व (३) को िण्ड (क), (ि) र (घ)
को अंकर्व न्र्ूनतर् सवठी प्रनतशत सनहत सर्ग्रर्व सवठी प्रनतशत अंक हवनसल गरे कव
आर्ोजनवलवई र्वत्र लवगत सहभवनगतवकव लवनग र्ूलर्वंकन सनर्नतले नसर्वररश गनेछ ।
तर आर्थयक र्षय 077/78 कव लवनग र्वनथ उनललनित अङ्क प्रवप्त नभएको अर्स्थवर्व सर्ग्रर्व
पचवस प्रनतशत अङ्क हवनसल गरे कव आर्ोजनवलवई नसर्वररस गनय सक्नेछ ।
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(६) उपदर्व (१) बर्ोनजर्को आधवरर्व र्ूलर्वंकन गनय कु नै सूचनव र्व कवगजवत नपुग भएर्व
र्ूलर्वंकन सनर्नतले त्र्स्तो सूचनव र्व कवगजवत र्वग गनय सक्नेछ ।
(७) उपदर्व (५) बर्ोनजर्को नसर्वररश र उपलव्ध बजेटको आधवरर्व ननदेशक सनर्नतले
सवझेदवरीको कवर्यक्रर् छनौट गनय सक्नेछ । स्थवनीर् तहको हकर्व स्र्ीकृ त आर्ोजनवको जवनकवरी
सभबनन्धत नजललव सर्न्र्र् सनर्नतलवई गरवईनेछ ।

पररच्छेद ३
आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्न नर्नध
6. गुरूर्ोजनव तथव नर्स्तृत आर्ोजनव प्रनतर्ेदनाः (१) प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले स्र्ीकृ त
आर्ोजनवको गुरूर्ोजनवसनहत नर्स्तृत आर्ोजनव प्रनतर्ेदन तर्वर गरी स्र्ीकृ त गरे को हुनुपनेछ ।
(२) उपदर्व (१) र्व जुनसुकै कु रव लेनिएको भएतवपनन आर्थयक र्षय २०७७।७८ को लवनग
भने गुरूर्ोजनव स्र्ीकृ त नभएको भएतवपनन अर्धवरणव प्रस्तवर् र िररद र्ोजनवसनहत आर्ोजनव
प्रस्तवर् गनय बवधव पनेछैन ।
(३) उपदर्व (१) र्व (2) बर्ोनजर् सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले आर्ोजनव प्रस्तवर्
गदवय आर्ोजनवकव लवनग आर्श्र्क जग्गव प्रवनप्त, कवर्वयन्र्र्न संरचनव लगवर्त आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्न
पूर्यकव चरण पूरव भएको हुनु पनेछ ।
7. कवर्वयन्र्र्न नर्नधाः (१) आर्ोजनवको िररद, ननर्वयण, भेररएशन स्र्ीकृ नत, अनुगर्न,
सुपरीर्ेक्षण, गुणस्तर, र भर्वद थप लगवर्तको कवर्य सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर् तहबवट
प्रचनलत ऐन अनुसवर हुनेछ ।
(२) आर्ोजनव ननर्वयण कवर्यको ननर्नर्त सुपरीर्ेक्षणकव लवनग सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर्
तहले कभतीर्व एकजनव इनञ्जननर्र सनहतको प्रवनर्नधक टोलीको व्यर्स्थव गनुय पनेछ ।
(३) आर्ोजनवको भेररएशन गनुयपरे र्व सो कवरणबवट हुने लवगत बृनर्द् सभबनन्धत प्रदेश र्व
स्थवनीर् तह स्र्र्ंले व्यहोनुयपनेछ ।
(४) सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नको भौनतक र नर्त्तीर् प्रगनत
प्रनतर्ेदन चौर्वनसक रुपर्व र्न्त्रवलर्र्व पठवउनु पनेछ ।

पररच्छेद ४
अनुगर्न सभबन्धी व्यर्स्थव
8. अनुगर्न तथव सुपरीर्ेक्षणाः (१) आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्न गने सभबनन्धत प्रदेश र्व स्थवनीर्
तहले आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नर्व गुणस्तर कवर्र् गरी नछटो छररतो रुपर्व सभपन्न गनय आर्श्र्कतव
अनुसवर ननर्नर्त रुपर्व सुपरीर्ेक्षण गनेछ । स्थवनीर् तहबवट सञ्चवलन हुने आर्ोजनवको
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अनुगर्न नजललव सर्न्र्र् सनर्नतले सर्ेत गनय सक्नेछ ।नजललव सर्न्र्र् सनर्नतले अनुगर्न
गरे कोर्व सो प्रनतर्ेदन र्न्त्रवलर्र्व चौर्वनसक रुपर्व पेश गनुयपनेछ ।
(२) र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् सञ्चवनलत आर्ोजनवको र्न्त्रवलर्बवट आर्श्र्कतवकव आधवरर्व
अनुगर्न गररनेछ।
(3) उपदर्व (2) बर्ोनजर् अनुगर्नबवट प्रवप्त प्रनतर्ेदन र्व अन्र् र्वध्र्र्बवट प्रवप्त
जवनकवरीको आधवरर्व ननदेशक सनर्नत र्व र्न्त्रवलर्ले गुणस्तर कवर्र् गरवउन आर्श्र्क ननदेशन
ददन सक्नेछ ।
(4) उपदर्व (१) र (3) बर्ोनजर् ददएको ननदेशनको पवलनव गनुय सभबनन्धत पक्षको कतयव्य
हुनेछ।
(५) अनुगर्न तथव सुपररर्ेक्षण सभबन्धी कवर्यर्व रवनिर् अनुगर्न तथव र्ूलर्वङ्कन ददग्दशयन,
२०७५ लवई अर्लभर्न गररनेछ ।

पररच्छेद ५
लवगत सहभवनगतव, बजेट तथव लेिव व्यबस्थवपन
9. लवगत सहभवनगतव: (१) र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् सवझेदवरी गने आर्ोजनवकव लवनग प्रदेश
तथव स्थवनीर् तहले र्न्त्रवलर्सँग देहवर् बर्ोनजर्को लवगत सहभवनगतव व्यहोने गरी बजेटको
व्यर्स्थव गनुय पनेछाः
(क) प्रदेश सरकवरबवट संचवलन गने कवर्यक्रर्र्व

पचवस प्रनतशत

(ि) र्हवनगरपवनलकव

पचवस प्रनतशत

(ग) उपर्हवनगरपवनलकव

चवनलस प्रनतशत

(घ) नगरपवनलकव

पैनतस प्रनतशत

(ङ) गवँउपवनलकव

तीस प्रनतशत

तर तुलनवत्र्क रुपर्व न्र्ून आर् भएकव, र्वनर् नर्कवस सूचकवंकर्व ०.५ अंक भन्दव पछवनड
रहेकव नजललवकव गवउँ पवनलकव र्व नगरपवनलकवलवइय र्न्त्रवलर्ले थप पवँच प्रनतशत रकर् व्यहोने
गरी बजेट उपलब्ध गरवउन सक्नेछ ।
(2) कु नै आर्ोजनव प्रदेश र स्थवनीर् तहबीच संर्ुि सवझेदवरीर्व सर्ेत हुन सक्नेछ । र्स्तो
सवझेदवरीको हकर्व लवगत सहभवनगतव प्रदेश सरकवरबवट संचवलन हुने कवर्यक्रर् सरह हुनेछ ।
(3) कु नै आर्ोजनव एक भन्दव बढी गवउँ पवनलकव र्व नगरपवनलकव बीच कवर्वयन्र्र्न हुने भएर्व
स्थवनीर् तहले संर्ुि सवझेदवरीर्व आर्ोजनव र्वग गनय सक्नेछ । र्सरी आर्ोजनव र्वग गदवय जनत
र्टव स्थवनीर् तहले सवझेदवरी गने हो, ती प्रत्र्ेक स्थवनीर् तहकव लवनग दर्व 10 बर्ोनजर्
तोदकएको लवगत अनुर्वनको कू ल लवगत अङ्क बरवबरको आर्ोजनव स्र्ीकृ त गनय सदकनेछ ।
र्स्तो आर्ोजनवर्व र्न्त्रवलर्ले व्यहोने लवगत सहभवनगतव पचवस प्रनतशतभन्दव बढी हुने छैन ।
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१०. कवर्यक्रर्को संख्र्व र लवगत अनुर्वनाः (१) र्स कवर्यक्रर् अन्तगयत प्रत्र्ेक आर्थयक र्षयर्व
प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले दुई र्टव कवर्यक्रर्कव लवनग आर्ोजनव प्रस्तवर् गनय सक्नेछन ।
(२) उपदर्व (१) बर्ोनजर् सवझेदवरीर्व संचवलन गररने कवर्यक्रर्को लवगत अनुर्वन देहवर्
बर्ोनजर् हुनेछाः
(क) प्रदेश सरकवर

तीस करोडसभर्

(ि) र्हवनगरपवनलकव

पन्र करोडसभर्

(ग) उपर्हवनगरपवनलकव

दश करोडसभर्

(घ) नगरपवनलकव

सवत करोडसभर्

(ङ) गवँउपवनलकव

पवँच करोडसभर्

(3) आर्ोजनव प्रस्तवर् गदवय र्वनथ उललेनित बजेट सीर्वको न्र्ूनतर् बीस प्रनतशत भन्दव कर्
हुने गरी प्रस्तवर् गररएकव आर्ोजनवहरु छनौट गररने छैन।
(4) प्रदेश र्व पवनलकवले उपदर्व (२) र्व लेनिए भन्दव बढीको कवर्यक्रर् तजुयर्व गरे को
अर्स्थवर्व र्न्त्रवलर्ले व्यहोने नहस्सव र्सै उपदर्वको अनधनर्व रनह सोको सीर्व नभत्र र्वत्र
लवगत सहभवनगतव व्यहोने गरी कवर्यक्रर् स्र्ीकृ त गनय सक्नेछ ।
(5) र्स दर्व बर्ोनजर् प्रत्र्ेक प्रदेश र्व स्थवनीर् तहसँग एक आर्थयक र्षयर्व एक र्वत्र
कवर्यक्रर् स्र्ीकृ त गररनेछ ।
(६) र्न्त्रवलर्ले नगर नर्कवस कोष लगवर्त अन्र् सरकवरी ननकवर्सँग सर्न्र्र् गरी आर्ोजनव
नर्कवसकव लवनग प्रवनर्नधक सहवर्तव उपलब्ध गरवउन सक्नेछन ।
(७) स्थवनीर् तहको हकर्व स्र्ीकृ त आर्ोजनवको भौनतक प्रगती सत्तरी प्रनतशत सभपन्न
भएपश्चवत र्वत्र दोस्रो आर्ोजनव सभझौतव गनय सदकनेछ ।
1१. आर्ोजनव बैंक स्थवपनवाः (१) प्रदेश तथव स्थवनीर् तहबवट गुरुर्ोजनव र नर्स्तृत अध्र्र्न
भएकव आर्ोजनवहरुलवई र्न्त्रवलर्को आर्ोजनव बैंकको रुपर्व अनभलेिवकं न गररनेछ ।
(२) र्स्तो आर्ोजनव बैंकर्व रहेकव आर्ोजनवहरु प्रवप्त हुने उपलब्धीकव आधवरर्व र्न्त्रवलर्ले
थप श्रोत पररचवलनकव लवनग सर्न्र्र् गनेछ ।
(३) र्न्त्रवलर्ले नछटो प्रनतर्ल ददने र स्थवनीर् रोजगवरी अनभर्ृनर्द् गने कवर्यक्रर्हरु छनौट
गरी रवनिर् र्ोजनव आर्ोगको आर्ोजनव बैंकर्व सर्वर्ेश गनेछ ।
१२. बजेट व्यर्स्थव र ननकवसवाः (१) दर्व 10 र्र्ोनजर् नेपवल सरकवरले व्यहोने लवगत
सहभवनगतवको बजेट नेपवल सरकवरले सवलबसवली रुपर्व व्यर्स्थव गनेछ ।
(२) नेपवल सरकवरले प्रदेश र स्थवनीर् तहको लवनग उपलव्ध गरवएको सर्पुरक अनुदवन सर्ेत
पर्यटन उपज तथव पूर्वयधवर ननर्वयण सवझेदवरी कवर्यक्रर्र्व पररचवलन गनय सदकनेछ ।
(3) नेपवल सरकवरले र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् कवर्वयन्र्र्न हुने आर्ोजनवको लवनग लवग्ने बजेट
सभबनन्धत प्रदेश र स्थवनीर् तहलवई सशतय अनुदवनको रुपर्व उपलब्ध गरवउनेछ ।
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(4) आर्ोजनवको भौनतक तथव नर्त्तीर् प्रगनतको आधवरर्व प्रदेश र स्थवनीर् तहलवई सवझेदवरी
अनुरुपको बजेट व्यर्स्थव गनेछ । र्सरी लवगत सवझेदवरी अनुरुप प्रदवन गररएको रकर् उि
आर्थयक र्षयर्व िचय हुन नसकी बचत भएर्व संघीर् संनचत कोषर्व दवनिलव गनुय पनेछ ।
(5) दर्व 10 को उपदर्व (१),(२) र्व (३) बर्ोनजर् लवगत व्यहोने गरी स्र्ीकृ त भएकव
कवर्यक्रर्र्व बवँकी रकर् र्न्त्रवलर्ले सवझेदवरी कवर्यक्रर्को बजेटबवट कवर्यक्रर्को प्रगनतको आधवरर्व
प्रत्र्ेक र्षयकव लवनग चौर्वनसक रूपर्व देहवर् बर्ोनजर् ननकवसव गनेछाः
(क) कवर्यक्रर् स्र्ीकृ त भै ठे क्कव लगवएको सभझौतवको आधवरर्व र्न्त्रवलर्ले व्यहोने अंशको
बीस प्रनतशत,
(ि) चौर्वनसक अर्नधको कवर्वयन्र्र्न प्रगनतको आधवरर्व र्थवथय िचयर्ध्र्े र्न्त्रवलर्ले
व्यहोने अंश,
(ग) कवर्यसभपन्न प्रनतर्ेदनको आधवरर्व आर्ोजनवको अनन्तर् बीस प्रनतशत रकर् र्ध्र्े
र्न्त्रवलर्ले व्यहोने अंश ।
(6) उपदर्व (5) र्व जुनसुकै कु रव लेनिएको भएतवपनन तोदकएको सर्र् अगवर्ै कवर् सभपन्न
गने आर्ोजनवकव लवनग सर्र् अगवर्ै थप ननकवसव ददन बवधव पने छैन ।
१३. िचय लेिवङ्कन र लेिवपरीक्षणाः (१) र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् हुने िचयको लेिव नेपवल
सरकवरले तोके को ढवँचवर्व सभबनन्धत प्रदेश/स्थवनीर् तहले रवख्नु पनेछ ।
(२) र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् हुने िचयको आन्तररक तथव अनन्तर् लेिवपरीक्षण प्रचनलत कवनून
बर्ोनजर् हुनेछ र सो को लेिवपरीक्षण तथव बेरुजु र्रर्वरक गने दवनर्त्र् िचय गने सभबनन्धत
प्रदेश र्व स्थवनीर् तहको हुनेछ ।
(३) र्स कवर्यनर्नध बर्ोनजर् कवर्वयन्र्र्न हुने आर्ोजनवहरुको प्रभवर्कवररतव र्ृनर्द् गनय प्रदेश र
स्थवनीर् तहले सुदढृ आन्तररक ननर्न्त्रण प्रणवलीको व्यर्स्थव गनुयपनेछ ।
१४.
तोदकएको अर्नधनभत्रै आर्ोजनव/ कवर्यक्रर् सभपन्न गनुप
य ने:प्रदेश र्व स्थवनीर् तहले
सवझेदवरी अनुदवनबवट संचवनलत आर्ोजनव स्र्ीकृ त हुँदवकव बित तोदकएको सर्र्सीर्व नभत्रै
सभपन्न गनुयपनेछ ।

पररच्छेद ६
संस्थवगत व्यर्स्थव
१५. ननदेशक सनर्नताः (१) आर्ोजनवको छनौट, स्र्ीकृ नत, अनुगर्न, सर्न्र्र् र नीनतगत
र्वगयदशयनको लवनग देहवर् बर्ोनजको एक ननदेशक सनर्नत रहनेछ ।
सनचर्, र्न्त्रवलर्

-संर्ोजक

सह सनचर्, प्रधवनर्न्त्री तथव र्नन्त्रपररषद्को कवर्वयलर्
सदस्र्
सह सनचर्, अथय र्न्त्रवलर्

-
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सदस्र्

सह सनचर्, रवनिर् र्ोजनव आर्ोग

-सदस्र्

सह सनचर्, संघीर् र्वनर्लव तथव सवर्वन्र् प्रशवसन र्न्त्रवलर्

-सदस्र्

सह सनचर्, प्रशवसन तथव र्ोजनव र्हवशविव, र्न्त्रवलर्
सनचर्

-सदस्र्

(२) सनर्नतको बैठक आर्श्र्कतव अनुसवर संर्ोजकले बोलवउनेछ ।
(३) सनर्नतको बैठकर्व आर्श्र्कतव अनुसवर नर्षर् नर्ज्ञलवई आर्न्त्रण गनय सदकनेछ ।
(४) बैठक सभबन्धी अन्र् कवर्यनर्नध सनर्नत आर्ै ले ननधवयरण गरे बर्ोनजर् हुनेछ ।
(५) र्न्त्रवलर्को र्ोजनव तथव र्ैदने शक सहवर्तव सर्न्र्र् शविवले सनर्नतको सनचर्वलर्को
रुपर्व कवर्य गनेछ।

१६. आर्ोजनव र्ुलर्वंकन तथव सहजीकरण सनर्नत: (१) कवर्यक्रर् कवर्वयन्र्र्न गनय प्रदेश तथव
स्थवनीर् तहलवई आर्श्र्क सहर्ोग तथव सर्न्र्र् गनय एर्ं प्रवप्त आर्ोजनवको र्ुलर्वंकन गनय
देहवर् बर्ोनजर्को एक सनर्नत रहनेछाः
सह सनचर्, प्रशवसन तथव र्ोजनव र्हवशविव, र्न्त्रवलर्
र्हवननदेशक, पर्यटन नर्भवग

-संर्ोजक
सदस्र्

-

र्हवननदेशक, पुरवतत्र् नर्भवग

सदस्र्

-

प्रर्ुि कवर्यकवरी अनधकृ त, नेपवल पर्यटन बोडय

सदस्र्

-

उप सनचर्, संघीर् र्वनर्लव तथव सवर्वन्र् प्रशवसन र्न्त्रवलर्

-सदस्र्

उप सनचर्, अथय र्न्त्रवलर्

-सदस्र्

उप सनचर्, रवनिर् र्ोजनव आर्ोग

-सदस्र्

उप सनचर्, र्ोजनव तथव र्ैदने शक सहवर्तव शविव

-सदस्र् सनचर्

(२) आर्ोजनव र्ूलर्वंकन तथव सहजीकरण सनर्नतको कवर्, कतयव्य र अनधकवर देहवर्
बर्ोनजर् हुनेछाः(क) आर्ोजनवको प्रस्तवर् संकलन र प्रवथनर्कीकरण गने,
(ि) आर्ोजनव बैंकको नर्कवस र अद्यवर्नधक गने,
(ग) आर्ोजनव छनौटको र्ूलर्वंकनसनहत नसर्वररस गने,
(घ) आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नकव लवनग सहजीकरण र सर्न्र्र् गने,
(ङ) अनुगर्न तथव सुपररर्ेक्षण गने,
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(च) ननर्नर्त प्रगनत प्रनतर्ेदन तर्वर गरी ननदेशक सनर्नत सर्क्ष पेश गने,
(छ) स्थवनीर् तहलवई क्षर्तव नर्कवसकव लवनग प्रवनर्नधक सहर्ोग गने,
(ज) ननदेशक सनर्नतले तोके बर्ोनजर्को अन्र् कवर्य गने ।

पररच्छेद ७
नर्नर्ध
१७. र्न्त्रवलर्ले ननदेशन ददन सक्ने: सवझेदवरी अनुदवनबवट संचवनलत आर्ोजनव/ कवर्यक्रर् उद्देश्र्
र्ुतवनर्क संचवलन नभएर्व र्व संचवनलत कवर्यर्व गुणस्तर तथव र्वपदण्ड अनुरुप भएको
नपवईएर्व र्न्त्रवलर्ले ननदेशन ददन सक्नेछ ।
१८. अनुदवन रकर् कट्टव र्व रोक्कव रवख्न सदकने: सवझेदवरी अनुदवनबवट सञ्चवनलत आर्ोजनव/
कवर्यक्रर् उद्देश्र् र्ुतवनर्क प्रभवर्कवरी रुपर्व तोदकएको अर्नधनभत्र सभपन्न हुने गरी सञ्चवलन हुन
नसके र्व र्व दर्व १६ बर्ोनजर् र्न्त्रवलर्ले ददएको ननदेशन पवलनव नगरे र्व अनुदवन रकर् कट्टव
र्व रोक्कव रवख्न सदकनेछ ।तर र्न्त्रवलर्ले रोक्कव रविेको नर्षर्र्व उललेिनीर् प्रगती भएको र्व
गने प्रत्र्वभूनतकव आधवर पेश गरे र्व रोक्कव रविेको रकर् र्ु कु र्व गनय सक्नेछ ।
1९. अथय र्न्त्रवलर्को पूर्य सहर्नत नलनुपने: र्ो कवर्यनर्नधलवई कवर्वयन्र्र्नर्व लैजवँदव थप
आर्थयक दवनर्त्र् पने र्व नसजयनव हुन सक्ने नर्षर्र्व अथय र्न्त्रवलर्को पूर्य सहर्नत नलनुपनेछ ।
२०. बवधव अडकवउ र्ु कवउाः र्स कवर्यनर्नधको कवर्वयन्र्र्नर्व
र्न्त्रवलर्ले आर्श्र्क ननणयर् गरी बवधव अडकवउ र्ु कवउन सक्नेछ ।

कु नै

बवधव

उत्पन्न

भएर्व

२१. प्रचनलत कवनुनसँग बवनझएर्वाः र्स कवर्यनर्नधर्व लेनिएकव कु नै कु रव प्रचनलत कवनूनसँग
बवनझएर्व बवनझएको हदसभर् प्रचनलत कवनूनको व्यर्स्थव नै र्वन्र् हुनेछ ।
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(दर्व ३ को उपदर्व (१) सँग सभबनन्धत)
आर्ोजनवको र्वग र्वरवर्
नर्नत:
श्री संस्कृ नत, पर्यटन तथव नवगररक उड्डर्न र्न्त्रवलर्,
ससंहदरबवर,कवठर्वडौं ।
नबषर्: पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव पर्यटकीर् उपज नर्कवस सवझेदवरी आर्ोजनवको
र्वग र्वरवर् पेश गरे को सभबन्धर्व।
र्स…………………………………… गवउँ पवनलकव/नगरपवनलकव/उपर्हवनगरपवनलकव/र्हवनगरपवनलकव/प्रदेशको
नर्नत ………………… को ……………………… बवट “पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव पर्यटकीर् उपज
नर्कवस सवझेदवरी आर्ोजनव (सञ्चवलन) कवर्यनर्नध, २०७७” को अधीनर्व रही आर्ोजनव
सञ्चवलन गनय र्न्जुर रहेकोले तपनसल बर्ोनजर्को आर्श्र्क कवगजवत सनहत आर्ोजनवको र्वग
र्सैसवथ पेश गरे को छु ।












तपनसल:
प्रस्तवनर्त आर्ोजनव सभर्नन्धत र्न्त्रवलर् र्व नगर/गवउँ कवर्यपवनलकवबवट स्र्ीकृ त भएको
नर्स्तृत आर्ोजनव प्रनतर्ेदन/गुरुर्ोजनव तर्वर
आर्ोजनव
सञ्चवलन
हुने
स्थवनाः
र
उपलब्ध
जग्गवको
क्षेत्रर्ल
........................ रोपनी/कट्ठव/र्गय नर्टर,
प्रवरनभभक र्वतवर्रणीर् परीक्षण र र्वतवर्रणीर् परीक्षण र्ूलर्वंकन प्रनतर्ेदन स्र्ीकृ त
भएको /नभएको,
सभभवनर्त पर्यटक संख्र्व, गन्तव्य सभर् पुग्ने पहुँच र्वगय लगवर्त गन्तव्य ननजकै उपलव्ध
सुनर्धवहरू (प्रर्ुि र्स्ती देनिको दूरी, िवनेपवनी, नर्जुलीजस्तव सेर्वको अर्स्थव) आर्ोजनव
प्रर्ुि र्व नजभर्ेर्वर व्यनि,
पूर्वयधवर/उपज ननर्वयण पश्चवत उपर्ोग/संचवलनको नर्नधाः
आर्ोजनव बवट प्रवप्त हुने रोजगवरी र्ृनर्द्, आर्थयक प्रनतर्लाः
आर्ोजनव सञ्चवलन तथव व्यर्स्थवपन सभबन्धी कवर्यर्ोजनवाः
आर्ोजनव सभपन्न हुने अर्नधाः
प्रदेश र स्थवनीर् तहबवट लवगत सहभवनगतव ब्र्होररने प्रनतबर्द्तवको प्रनतशत र बजेट
व्यर्स्थवाः
...............................
(सनचर्/प्रर्ुिको नवर् र पद)
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अनुसुनच २
सभझौतवको ढवँचवाः
नेपवल
सरकवर,
संस्कृ नत
पर्यटन
तथव
नवगररक
उड्डर्न
र्न्त्रवलर्
र
........................ प्रदेश/स्थवनीर् तह बीचको सवझेदवरीर्व तपनशल
बर्ोनजर्को आर्ोजनव पर्यटन पूर्वयधवर ननर्वयण तथव पर्यटकीर् उपज नर्कवस सवझेदवरी आर्ोजनव
(सञ्चवलन) कवर्यनर्नध, २०७७ तथव अन्र् प्रचनलत कवनुनको अनधनर्व रही सञ्चवलन गनय सहर्त
भई र्ो सभझौतव गररएको छ ।
१. आर्ोजनवको नवर् र संनक्षप्त नर्र्रणाः
२. सञ्चवलन गने ननकवर्ाः
३. कू ल लवगताः
४. र्स आर्थयक र्षयको लवगताः
५. आर्ोजनव सभपन्न हुने नर्नताः
६. श्रोतको नर्र्रणाः

नेपवल सरकवराः
सवझेदवर तहाः
अन्र्ाः
७. ननकवशव सभबन्धी व्यर्स्थवाः आर्ोजनवको पनहलो दकस्तव ननकवशव सभझौतवको १
र्नहनवनभत्र हुनेछ । कवर्यनर्धी बर्ोनजर् भौनतक र नर्त्तीर् प्रगतीको आधवरर्व अन्र्
दकस्तव रकर् ननकवशव हुनेछ ।
८. आर्ोजनवको अनुगर्न संस्कृ नत, पर्यटन तथव नवगररक उड्डर्न र्न्त्रवलर्, कवर्वयन्र्र्न गने
सभबनन्धत प्रदेश/स्थवनीर् तह, सभबनन्धत नजललवको नजललव सर्न्र्र् सनर्नतले गनेछ ।
९. आर्ोजनव कवर्वयन्र्र्नकव सन्दभयर्व कु नै निनर्धव र्व असहजतव भएर्व र्न्त्रवलर्ले
सहजीकरण गनेछ ।

र्न्त्रवलर्को तर्य बवट
तर्य बवट
नवर्ाः
पदाः
हस्तवक्षराः
नर्नताः

कवर्वयन्र्र्न गने पक्षको
नवर्ाः
पदाः
हस्तवक्षराः
नर्नताः

12

