नेपाल सरकार, म.प. स्वीकृत मममत २०७७/४/२६

पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन उपज ववकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) मनदे शिका,
२०७७
प्रस्तावना: नेपालको तुलनात्मक लाभको रूपमा रहे को पर्यटन क्षेत्रमा सं घ, प्रदे ि र
स्थानीर् तहबीच सहकार्य, समन्वर् एवं साझेदारी मार्यत पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन
उपजको ववकास तथा प्रवर्द्यन गनय वाञ्छनीर् भएकोले ,
नेपाल सरकार मशन्त्रपररषद्ले सुिासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
को दर्ा ४५ बमोशजम र्ो मनदे शिका जारी गरे को छ।
पररच्छे द १
प्रारशभभक
१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्स कार्यववमधको नाम “पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन उपज
ववकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) मनदे शिका, २०७७” रहे को छ ।
(२) र्ो मनदे शिका तुरुन्त लागू हुनेछ ।
२.

पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स मनदे शिकामााः

(क) æआर्ोजनाÆ भन्नाले दर्ा ४ मा उशललशित क्षेत्रका दर्ा ५ बमोशजम स्वीकृत
आर्ोजना सभझनु पछय ।
(ि) "आर्ोजना मूलर्ाङ्कन तथा सहजीकरण समममत" भन्नाले दर्ा १६ बमोशजमको समममत
सभझनु पछय ।
(ग) æमनदे िक समममतÆ भन्नाले दर्ा १5 बमोशजमको आर्ोजना/कार्यक्रम छनौट तथा
स्वीकृत गने समममत सभझनु पछय ।
(घ)æप्रदे िÆ भन्नाले नेपालको सं ववधानको अनुसूची ४ मा उलले ि भए बमोशजमका प्रदे ि
सभझनु पछय ।
(ङ) "पर्यटन उपज" भन्नाले पर्यटकीर् आकषयणसँग सभबशन्धत आवास, िाना, र्ातार्ात,
मनोरञ्जन तथा ववशिष्ट अनुभमु त प्रदान गने वस्तु तथा से वाहरुलाई सभझनु पछय । र्समा
पर्यटकीर् गन्तव्र्का रुपमा रहने मूतय तथा अमूतय सभपदा समेतलाई जनाउँदछ ।
(च) æमन्त्रालर्Æ भन्नाले सं स्कृमत, पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् सभझनु पछय ।
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(छ) æस्थानीर्

तहÆ भन्नाले

महानगरपामलका,

उपमहानगरपामलका,

नगरपामलका

र

गाउँपामलका सभझनु पछय ।
पररच्छे द २
आर्ोजना प्रस्ताव, प्राथममकीकरण र छनौट
३. आर्ोजना प्रस्ताव: (१) स्थानीर् तह र प्रदे िले मन्त्रालर्सँग साझेदारीमा सञ्चालन गने
कार्यक्रमका लामग अनुसूची -१ बमोशजमको ढाँचामा आर्ोजनाको प्रस्ताव भरी प्रत्र्ेक
बषयको माघ मसान्तसभममा मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।
तर आमथयक वषय २०७७/७८ को हकमा मन्त्रालर्ले प्रस्ताव माग गरे को मममतले तीस
ददन मभत्रमा अनुसूची -१ बमोशजमको ढाँचामा आर्ोजनाको प्रस्ताव भरी मन्त्रालर्मा
पठाउनु पनेछ ।
(२) र्ो मनदे शिकालागू हुन ु पूव य पर्यटन गुरुर्ोजना र ववस्तृत पररर्ोजना प्रमतवेदनको
आधारमा मनमायणाधीन पररर्ोजनामा कार्यक्रमबाट साझेदारी ढाँचामा मनमायण कार्यलाई
मनरन्तरता ददन चाहेमा मन्त्रालर्ले प्रस्ताव माग गरे को मममतले तीस ददन मभत्रमा अनुसूची
-१ बमोशजमको ढाँचामा आर्ोजनाको प्रस्ताव भरी मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम आर्ोजनाको प्रस्ताव पठाउँदा सभबशन्धत मनकार्ले
दर्ा 9 को उपदर्ा (१) बमोशजमको लागत सहभामगताको प्रमतवर्द्ता समेत पेि गनुय
पनेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोशजम आर्ोजना प्रस्ताव पठाउँदा नेपाल सरकारले उपलब्ध
गराउने बजेट बाहे क मनमायणको चरणमा कुनै कारणले आर्ोजनाको लागत बढ्न जाने
भएमा त्र्सरी बढ्न जाने रकम सभबशन्धत स्थानीर् तह वा प्रदे िले व्र्वस्थापन गने
प्रमतवर्द्ता समेत पेि गनुय पनेछ ।
(५) मन्त्रालर्ले उपदर्ा (१) बमोशजम प्राप्त भएको आर्ोजनालाई दर्ा 5 बमोशजम
प्राथममकीकरण गरी प्रत्र्ेक आमथयक बषयको र्ागुन मसान्तमभत्रमा आर्ोजनाहरु बजेट
प्रस्ताव गने प्रर्ोजनका लामग स्वीकृत गनेछ ।
तर आमथयक वषय२०७७/७८ को हकमा उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम प्राप्त भएको
आर्ोजना प्रस्ताव तीस ददन मभत्र आर्ोजना मूलर्ाङ्कन तथा सहजीकरण समममतले दर्ा 5
बमोशजम प्राथममकीकरण गरी आर्ोजनाहरुको वववरण स्वीकृमतका लामग
पनेछ ।
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मसर्ाररस गनुय

(६) मन्त्रालर्ले उपदर्ा (५) अनुसार प्राप्त मसर्ाररि बमोशजमको कार्यक्रममा रकम
ववमनर्ोजन

भए

पश्चात

सभबशन्धत

प्रदे ि

वा

स्थानीर्

तहलाई

लागत

सहभामगता

सुमनशश्चतताका लामग जानकारी गराउनेछ ।
(7) उपदर्ा (६) बमोशजम प्रदे ि वा स्थानीर् तहबाट लागत सहभामगता व्र्होने
सुमनशश्चतता भएको आधारमा मनदे िक समममतले आर्ोजना स्वीकृत गनेछ र सो आधारमा
मन्त्रालर्ले आर्ोजना कार्ायन्वर्नको समझदारी गने छ ।
(8) उपदर्ा (7) बमोशजम समझदारी भएका आर्ोजनाहरुको लामग आगामी आमथयक
वषयहरुमा मनकासा हुने रकमका लामग पुनाः समझदारी गनुय पने छै न ।
4. आर्ोजना प्रस्तावका क्षेत्राः (1) प्रदे ि वा स्थानीर् तहले दे हार्का क्षेत्र मध्र्े स्थानीर्
आवश्र्कताका आधारमा कुनै दुई वटा क्षेत्रका आर्ोजना प्रस्ताव गनय सक्नेछन् :
(क) सांस्कृमतक, पुराताशत्वक, ऐमतहामसक वा साहमसक पदमागय एवं र्ोग पर्यटन
प्रवर्द्यनसँग सभबशन्धत कार्यक्रम
(ि) वविेष साँस्कृमतक/धाममयक पररपथ र त्र्स्तो पररपथमभत्र पने साँस्कृमतक,
पुराताशत्वक तथा पर्यटकीर् महत्वका पूवायधार
(ग) भौगोमलक, ऐमतहामसक, पुराताशत्वक तथा सांस्कृमतक पर्यटकीर् गाँउको ववकास
सभबन्धी कार्यक्रम
(घ) सांस्कृमतक एव पर्यटकीर् क्षेत्र सं रक्षण सभबन्धी कार्यक्रम
(ङ) एवककृत पवयतीर् पर्यटन वा ग्राममण पर्यटन ववकासका लामग पूवायधार ववकास
कार्यक्रम
(च) एकीकृत पर्यटकीर् सूचना केन्र (बैंवकङ सुववधासवहतको बसपाकय/ट्याक्सी पाकय,
स्नान गृहसवहत िौचालर्,

चमेना गृह/कर्ी केन्र र मौमलक उपज प्रदियनी

तथा वववक्र केन्र जस्ता सुववधासवहत) सभबन्धी कार्यक्रम
(छ) ताल (तराइमा २ हे क्टर क्षेत्रर्ल भन्दा ठू लो, तथा पहाडमा र वहमालमा १३
रोपनी) सं रक्षण र सौन्दर्ीकरण सभबन्धी कार्यक्रम
(ज) पाकय मनमायण (तराई तथा मभत्री मधेिमा १ हे क्टर क्षेत्रर्ल भन्दा ठू लो, पहाडी
7 रोपनी तथा वहमाली क्षेत्रमा 5 रोपनी भन्दा ठू लो)
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(झ) प्रमुि पर्यटकीर् (धाममयक, साँस्कृमतक) क्षेत्रहरुमा िौचालर्, ढल, सडक, पेटी,
पाकय, पर्यटकीर् बसपाकय, सभवशन्धत स्थानको िानेपानी र

ववजुली तथा

ववश्रामस्थल जस्ता पूवायधार आदद ।
(ञ) प्रदे ि पर्यटक बस सेवा सभबन्धी कार्यक्रम
(ट) प्रदे ि पर्यटक आवास गृह सभबन्धी कार्यक्रम
(ठ) पर्यटकीर् गन्तव्र् मभत्रका सडक सुधार कार्यक्रम (छनोट गररएको मुख्र्
पर्यटकीर् गन्तब्र्को १ वक.मी मभत्रको सेरोर्ेरोमा)
(ड) सं ग्रहालर् ववकासका लामग पूवायधार मनमायण सभबन्धी कार्यक्रम
(ढ) पर्यटन गमतववमधसँग सभबशन्धत नवीनतम् अवधारणाका कार्यक्रमहरु ।

(2) उपदर्ा (1) बमोशजमका क्षेत्रका आर्ोजना प्रस्ताव गदाय सं घीर् सरकारका अन्र्
कार्यक्रमसँग दोहोरो नपने गरी प्रस्ताव गनुप
य नेछ ।

5. आर्ोजनाको प्राथममकीकरण र छनौटाः

(१) आर्ोजनाको प्राथममकीकरण गदाय दे हार्

बमोशजमका आधारमा प्राथममकीकरण गरी स्वीकृमतका लामग मनदे िक समममत समक्ष पेि
गनुय पनेछाः
(क) प्रस्ताववत कार्यक्रमले सभबशन्धत क्षेत्रमा पर्यटक आकषयणका लामग पुर्ायउने
र्ोगदान,
(ि) प्रस्ताववत कार्यक्रम क्षेत्रसँग सभपकय पहुँचको अवस्था,
(ग) प्रस्ताववत कार्यक्रमले स्थानीर् समुदार्को प्रत्र्क्ष रोजगारीमा पुर्ायउने र्ोगदान
(मनमायणको चरणमा र सञ्चालनको चरणमा) ,
(घ) कार्यक्रमको गुरूर्ोजना र ववस्तृत मडजाइन सवहतको कार्यर्ोजना र कार्ायन्वर्न
कार्यतामलका,
तर आमथयक वषय २०७७/०७८ का हकमा भने अधुरा आर्ोजना र र्सै वषय
सभपन्न हुन सक्ने र्ोजनाहरुका लामग मामथ उललेशित कागजातहरु नभएको
अवस्थामा पमन िररद र्ोजनाको आधारमा छनौट गनय सवकनेछ ।
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(ङ) कार्यक्रमको लामग स्थानीर् तह वा प्रदे ि सरकारले व्र्होने अं िको बजेट
व्र्वस्था,
(च) गुरूर्ोजना स्वीकृत भएकोमा स्थानीर् तह वा प्रदे ि सरकारले सहकार्यको लामग
प्रस्ताव गरे को कार्यक्रम बाहे क गुरुर्ोजनाको बाँकी अन्र् कार्यक्रममा थप
लगानी गरे को वा नगरे को र
(छ) आर्ोजना सभपन्न हुन लाग्ने समर्साररणी (कार्यतामलका) ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम आर्ोजना प्राथममकीकरण गदाय प्रादे शिक सन्तुलन, सभभाववत
पर्यटकीर् गन्तव्र् र जैववक, भावषक, सामाशजक/सांस्कृमतक जस्ता ववववधताको समेत
सन्तुलन कार्म गनुय पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजम प्राप्त प्रस्तावलाई दे हार् बमोशजम अं कभार ददइ मूलर्ांकन गनुय
पनेछाः
(क) आर्ोजनाको अवधारणा, गुरूर्ोजना र मडजाइन

३५

(ि) आर्ोजनाको लागत सहभामगताको सुमनशश्चतता

१५

(ग) आर्ोजनाले श्रृजना गने रोजगारी

१५

(घ) समर्मै आर्ोजना सभपन्न गने प्रमतवर्द्ता

१५

(ङ) आर्ोजनाको ददगोपना (मनमायण पश्चातको सञ्चालन, ममयत सभभार व्र्वस्था) १०
(च) आर्ोजना कार्ायन्वर्नका लामग जनिशि व्र्वस्था

५

(छ) नवप्रवतयन मूलक पर्यटकीर् सोँच

५

(४) उपदर्ा (३) बमोशजमको मुख्र् आधारलाई आर्ोजना मूलर्ांकन तथा सहजीकरण
समममतले ववस्तृत अंकभार कार्म गनय सक्नेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोशजम मूलर्ांकन गदाय उपदर्ा (३) को िण्ड (क), (ि) र (घ)
को अंकमा न्र्ूनतम साठी प्रमतित सवहत समग्रमा साठी प्रमतित अं क हामसल गरे का
आर्ोजनालाई मात्र लागत सहभामगताका लामग आर्ोजना मूलर्ांकन तथा सहजीकरण
समममतले मसर्ाररि गनेछ ।
तर आमथयक वषय 077/78 का लामग मामथ उशललशित अङ्क प्राप्त नभएको
अवस्थामा समग्रमा पचास प्रमतित अङ्क हामसल गरे का आर्ोजनालाई मसर्ाररस गनय
सक्नेछ ।
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(६) उपदर्ा (१) बमोशजमको आधारमा मूलर्ांकन गनय कुनै सूचना वा कागजात नपुग
भएमा मूलर्ांकन समममतले त्र्स्तो सूचना वा कागजात माग गनय सक्नेछ ।
(७)

उपदर्ा (५) बमोशजमको मसर्ाररि र उपलव्ध बजेटको आधारमा मनदे िक

समममतले साझेदारीको कार्यक्रम छनौट गनय सक्नेछ । स्थानीर् तहको हकमा स्वीकृत
आर्ोजनाको जानकारी सभबशन्धत शजलला समन्वर् समममतलाई गराईनेछ ।

पररच्छे द ३
आर्ोजना कार्ायन्वर्न ववमध
6. गुरूर्ोजना तथा ववस्तृत आर्ोजना प्रमतवेदनाः (१) प्रदे ि वा स्थानीर् तहले स्वीकृत
आर्ोजनाको गुरूर्ोजनासवहत ववस्तृत आर्ोजना प्रमतवेदन तर्ार गरी स्वीकृत गरे को
हुनपु नेछ ।
तर आमथयक वषय २०७७।७८ को लामग भने गुरूर्ोजना स्वीकृत नभएको
भएतापमन अवधारणा प्रस्ताव र िररद र्ोजनासवहत आर्ोजना प्रस्ताव गनय बाधा पनेछैन ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सभबशन्धत प्रदे ि वा स्थानीर् तहले आर्ोजना प्रस्ताव गदाय
आर्ोजनाका लामग आवश्र्क जग्गा प्रामप्त, कार्ायन्वर्न सं रचना लगार्त आर्ोजना
कार्ायन्वर्न पूवक
य ा चरण पूरा भएको हुन ु पनेछ ।
7. कार्ायन्वर्न ववमधाः (१) आर्ोजनाको िररद, मनमायण, भेररएिन स्वीकृमत, अनुगमन,
सुपरीवेक्षण, गुणस्तर, र भर्ाद थप लगार्तको कार्य सभबशन्धत प्रदे ि वा स्थानीर् तहको
प्रचमलत कानुन अनुसार हुनेछ ।
(२) आर्ोजना मनमायण कार्यको मनर्ममत सुपरीवेक्षणका लामग सभबशन्धत प्रदे ि वा स्थानीर्
तहले कभतीमा एकजना इशञ्जमनर्र सवहतको प्राववमधक टोलीको व्र्वस्था गनुय पनेछ ।
(३) आर्ोजनाको भेररएिन गनुप
य रे मा सो कारणबाट हुने लागत बृवर्द् सभबशन्धत प्रदे ि वा
स्थानीर् तह स्वर्ंले व्र्होनुप
य नेछ ।
(४) सभबशन्धत प्रदे ि वा स्थानीर् तहले आर्ोजना कार्ायन्वर्नको भौमतक र ववत्तीर् प्रगमत
प्रमतवेदन चौमामसक रुपमा मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।
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पररच्छे द ४
अनुगमन सभबन्धी व्र्वस्था
8. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणाः (१) आर्ोजना कार्ायन्वर्न गने सभबशन्धत प्रदे ि वा
स्थानीर् तहले आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा गुणस्तर कार्म गरी मछटो छररतो रुपमा सभपन्न
गनय आवश्र्कता अनुसार मनर्ममत रुपमा सुपरीवेक्षण गनेछ । स्थानीर् तहबाट सञ्चालन
हुने आर्ोजनाको अनुगमन शजलला समन्वर् समममतले समेत गनय सक्नेछ ।शजलला समन्वर्
समममतले अनुगमन गरे कोमा सो प्रमतवेदन मन्त्रालर्मा चौमामसक रुपमा पेि गनुप
य नेछ ।
(२) र्स मनदे शिका बमोशजम सञ्चामलत आर्ोजनाको मन्त्रालर्बाट आवश्र्कताका
आधारमा अनुगमन गररनेछ।
(3) उपदर्ा (2) बमोशजम अनुगमनबाट प्राप्त प्रमतवेदन वा अन्र् माध्र्मबाट प्राप्त
जानकारीको आधारमा मनदे िक समममतले गुणस्तर कार्म गराउन आवश्र्क समन्वर् गनय
सक्नेछ ।
(4) उपदर्ा (१) वा (3) बमोशजम समन्वर्को क्रममा ददएको परामियको पालना गनुय
सभबशन्धत पक्षको कतयव्र् हुनेछ।
(५) अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सभबन्धी कार्यमा राविर् अनुगमन तथा मूलर्ाङ्कन
ददग्दियन, २०७५ लाई अवलभवन गररनेछ ।

पररच्छे द ५
लागत सहभामगता, बजेट तथा लेिा व्र्बस्थापन
9. लागत सहभामगता: (१) र्स मनदे शिका बमोशजम साझेदारी गने आर्ोजनाका लामग
प्रदे ि तथा स्थानीर् तहले मन्त्रालर्सँग दे हार् बमोशजमको लागत सहभामगता व्र्होने गरी
बजेटको व्र्वस्था गनुय पनेछाः
(क) प्रदे ि

पचास प्रमतित

(ि) महानगरपामलका

पचास प्रमतित

(ग) उपमहानगरपामलका

चामलस प्रमतित

(घ) नगरपामलका

पैमतस प्रमतित

(ङ) गाँउपामलका

तीस प्रमतित
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तर तुलनात्मक रुपमा न्र्ू न आर् भएका, मानव ववकास सूचकांकमा ०.५ अंक भन्दा
पछामड रहेका शजललाका गाउँपामलका वा नगरपामलकालाइय मन्त्रालर्ले थप पाँच प्रमतित
रकम व्र्होने गरी बजेट उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
ु
(2) कुनै आर्ोजना प्रदे ि र स्थानीर् तहबीच सं र्ि
साझेदारीमा समेत हुन सक्नेछ ।
र्स्तो साझेदारीको हकमा लागत सहभामगता प्रदे ि सरकारबाट सं चालन हुने कार्यक्रम
सरह हुनेछ ।
(3) कुनै आर्ोजना एक भन्दा बढी गाउँपामलका वा नगरपामलका बीच कार्ायन्वर्न हुने
ु
भएमा स्थानीर् तहले सं र्ि
साझेदारीमा आर्ोजना माग गनय सक्नेछ । र्सरी आर्ोजना
माग गदाय जमत वटा स्थानीर् तहले साझेदारी गने हो, ती प्रत्र्ेक स्थानीर् तहका लामग
दर्ा 10 को उपदर्ा (2) बमोशजम तोवकएको लागत अनुमानको कूल लागत अङ्क
बराबरको आर्ोजना स्वीकृत गनय सवकनेछ । र्स्तो आर्ोजनामा मन्त्रालर्ले व्र्होने
लागत सहभामगता पचास प्रमतितभन्दा बढी हुने छै न ।
१०. कार्यक्रमको संख्र्ा र लागत अनुमानाः (१) र्स कार्यक्रम अन्तगयत प्रत्र्ेक आमथयक
वषयमा प्रदे ि वा स्थानीर् तहले दुई वटा कार्यक्रमका लामग आर्ोजना प्रस्ताव गनय
सक्नेछन् ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम साझेदारीमा सं चालन गररने कार्यक्रमको लागत अनुमान
दे हार् बमोशजम हुनेछाः
(क) प्रदे ि

तीस करोडसभम

(ि) महानगरपामलका

पन्र करोडसभम

(ग) उपमहानगरपामलका

दि करोडसभम

(घ) नगरपामलका

सात करोडसभम

(ङ) गाँउपामलका

पाँच करोडसभम

(3) आर्ोजना प्रस्ताव गदाय मामथ उलले शित बजेट सीमाको न्र्ू नतम बीस प्रमतित भन्दा
कम हुने गरी प्रस्ताव गररएका आर्ोजनाहरु छनौट गररने छै न।
(4) प्रदे ि वा स्थानीर् तहले उपदर्ा (२) मा ले शिए भन्दा बढीको कार्यक्रम तजुम
य ा
गरे को अवस्थामा मन्त्रालर्ले व्र्होने वहस्सा र्सै उपदर्ाको अमधनमा रवह सोको सीमा
मभत्र मात्र लागत सहभामगता व्र्होने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गनय सक्नेछ ।
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(5) र्स दर्ा बमोशजम प्रत्र्ेक प्रदे ि वा स्थानीर् तहसँग एक आमथयक वषयमा एक मात्र
कार्यक्रम स्वीकृत गररनेछ ।
(६) मन्त्रालर्ले नगर ववकास कोष लगार्त अन्र् सरकारी मनकार्सँग समन्वर् गरी
आर्ोजना ववकासका लामग प्राववमधक सहार्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
(७) स्वीकृत आर्ोजनाको भौमतक प्रगमत सत्तरी प्रमतित सभपन्न भएपश्चात् मात्र दोस्रो
आर्ोजना सभझौता गनय सवकनेछ ।
1१. आर्ोजना बैंक स्थापनााः (१) प्रदे ि तथा स्थानीर् तहबाट गुरुर्ोजना र ववस्तृत
अध्र्र्न भएका आर्ोजनाहरुलाई मन्त्रालर्को आर्ोजना बैंकको रुपमा अमभले िाकंन
गररनेछ ।
(२) र्स्तो आर्ोजना बैंकमा रहे का आर्ोजनाहरु प्राप्त हुने उपलब्धीका आधारमा
मन्त्रालर्ले थप श्रोत पररचालनका लामग समन्वर् गनेछ ।
(३) मन्त्रालर्ले मछटो प्रमतर्ल ददने र स्थानीर् रोजगारी अमभवृवर्द् गने कार्यक्रमहरु
छनौट गरी राविर् र्ोजना आर्ोगको आर्ोजना बैंकमा समावेि गनेछ ।
१२. बजेट व्र्वस्था र मनकासााः (१) दर्ा 10 वमोशजम नेपाल सरकारले व्र्होने लागत
सहभामगताको बजेट नेपाल सरकारले सालबसाली रुपमा व्र्वस्था गनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले प्रदे ि र स्थानीर् तहको लामग उपलव्ध गराएको समपुरक
अनुदानवाट

पूवायधार

तथा

पर्यटन

ववकास

साझेदारी

कार्यक्रमबाट

र्स

मनदे शिका

बमोशजमको आर्ोजनामा रकम पररचालन गनय सवकनेछैन ।
(3) नेपाल सरकारले र्स मनदे शिका बमोशजम कार्ायन्वर्न हुने आर्ोजनाको लामग लाग्ने
बजेट सभबशन्धत प्रदे ि र स्थानीर् तहलाई सितय अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
(4) आर्ोजनाको भौमतक तथा ववत्तीर् प्रगमतको आधारमा प्रदे ि र स्थानीर् तहलाई
साझेदारी अनुरुपको बजेट व्र्वस्था गनेछ

। र्सरी लागत साझेदारी अनुरुप प्रदान

गररएको रकम उि आमथयक वषयमा िचय हुन नसकी बचत भएमा सं घीर् सं शचत कोषमा
दाशिला गनुय पनेछ ।
(5) दर्ा 10 को उपदर्ा (१),(२) वा (३) बमोशजम लागत व्र्होने गरी स्वीकृत
भएका कार्यक्रममा बाँकी रकम मन्त्रालर्ले साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट कार्यक्रमको
प्रगमतको आधारमा प्रत्र्ेक वषयका लामग चौमामसक रूपमा दे हार् बमोशजम मनकासा गनेछाः
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(क) कार्यक्रम स्वीकृत भै ठे क्का लगाएको सभझौताको आधारमा मन्त्रालर्ले व्र्होने
अंिको बीस प्रमतित,
(ि)

चौमामसक

अवमधको

कार्ायन्वर्न

प्रगमतको

आधारमा

र्थाथय

िचयमध्र्े

मन्त्रालर्ले व्र्होने अं ि,
(ग) कार्यसभपन्न प्रमतवेदनको आधारमा आर्ोजनाको अशन्तम बीस प्रमतित रकम
मध्र्े मन्त्रालर्ले व्र्होने अंि ।
(6) उपदर्ा (5) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको भएतापमन तोवकएको समर् अगावै काम
सभपन्न गने आर्ोजनाका लामग समर् अगावै थप मनकासा ददन बाधा पने छै न ।
१३. िचय लेिाङ्कन र लेिापरीक्षणाः (१) र्स मनदे शिका बमोशजम हुने िचयको ले िा नेपाल
सरकारले तोकेको ढाँचामा सभबशन्धत प्रदे ि/स्थानीर् तहले राख्नु पनेछ ।
(२) र्स मनदे शिका बमोशजम हुने िचयको आन्तररक तथा अशन्तम ले िापरीक्षण प्रचमलत
कानून बमोशजम हुनेछ र सो को ले िापरीक्षण तथा बेरुजु र्रर्ारक गने दावर्त्व िचय
गने सभबशन्धत प्रदे ि वा स्थानीर् तहको हुनछ
े ।
(३) र्स मनदे शिका बमोशजम कार्ायन्वर्न हुने आर्ोजनाहरुको प्रभावकाररता वृवर्द् गनय
प्रदे ि र स्थानीर् तहले सुदृढ आन्तररक मनर्न्त्रण प्रणालीको व्र्वस्था गनुप
य नेछ ।
१४.

तोवकएको अवमधमभत्रै आर्ोजना/ कार्यक्रम सभपन्न गनुप
य ने: र्स मनदे शिका बमोशजम

सन्चालन गररने आर्ोजनाको अवमध बढीमा तीन वषयको हुनेछ ।
पररच्छे द ६
सं स्थागत व्र्वस्था
१५. मनदे िक समममताः (१) आर्ोजनाको छनौट, स्वीकृमत, अनुगमन, समन्वर् र नीमतगत
मागयदियनको लामग दे हार् बमोशजको एक मनदे िक समममत रहनेछ ।
सशचव, मन्त्रालर्

-सं र्ोजक

सह सशचव, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ायलर्

-सदस्र्

सह सशचव, अथय मन्त्रालर्

-सदस्र्

सह सशचव, राविर् र्ोजना आर्ोग

-सदस्र्

सह सशचव, सं घीर् माममला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर्

-सदस्र्
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सह सशचव, प्रिासन तथा र्ोजना महािािा, मन्त्रालर्

-सदस्र् सशचव

(२) समममतको बैठक आवश्र्कता अनुसार सं र्ोजकले बोलाउनेछ ।
(३) समममतको बैठकमा आवश्र्कता अनुसार ववषर् ववज्ञलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।
(४) बैठक सभबन्धी अन्र् कार्यववमध समममत आर्ैले मनधायरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।
(५)

मन्त्रालर्को

र्ोजना

तथा

वैदेशिक

सहार्ता

समन्वर्

िािाले

समममतको

सशचवालर्को रुपमा कार्य गनेछ।

१६. आर्ोजना मूलर्ाङ्कन तथा सहजीकरण समममत: (१) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय प्रदे ि
तथा स्थानीर् तहलाई आवश्र्क सहर्ोग तथा समन्वर् गनय एवं प्राप्त आर्ोजनाको
मूलर्ाङ्कन गनय दे हार् बमोशजमको एक समममत रहनेछाः
सह सशचव, प्रिासन तथा र्ोजना महािािा, मन्त्रालर्

-सं र्ोजक

महामनदे िक, पर्यटन ववभाग

-सदस्र्

महामनदे िक, पुरातत्व ववभाग

-सदस्र्

प्रमुि कार्यकारी अमधकृत, नेपाल पर्यटन बोडय

-सदस्र्

उप सशचव, सं घीर् माममला तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रालर्

-सदस्र्

उप सशचव, अथय मन्त्रालर्

-सदस्र्

उप सशचव, राविर् र्ोजना आर्ोग

-सदस्र्

उप सशचव, र्ोजना तथा वैदेशिक सहार्ता िािा

-सदस्र् सशचव

(२) आर्ोजना मूलर्ांकन तथा सहजीकरण समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार दे हार्
बमोशजम हुनेछाः(क) आर्ोजनाको प्रस्ताव सं कलन र प्राथममकीकरण गने,
(ि) आर्ोजना बैंकको ववकास र अद्यावमधक गने,
(ग) आर्ोजना छनौटको मूलर्ांकनसवहत मसर्ाररस गने,
(घ) आर्ोजना कार्ायन्वर्नका लामग सहजीकरण र समन्वर् गने,
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(ङ) अनुगमन तथा सुपररवेक्षण गने,
(च) मनर्ममत प्रगमत प्रमतवेदन तर्ार गरी मनदे िक समममत समक्ष पेि गने,
(छ) स्थानीर् तहलाई क्षमता ववकासका लामग प्राववमधक सहर्ोग गने,
(ज) मनदे िक समममतले तोके बमोशजमको अन्र् कार्य गने ।

पररच्छे द ७
ववववध
१७. मन्त्रालर्ले समन्वर् गनय सक्ने: साझेदारी अनुदानबाट सं चामलत आर्ोजना/
कार्यक्रम उद्देश्र् मुताववक सं चालन नभएमा वा सं चामलत कार्यमा गुणस्तर तथा मापदण्ड
अनुरुप भएको नपाईएमा मन्त्रालर्ले प्रदे ि र स्थानीर् तहसँग समन्वर् गनय सक्नेछ ।
१८. अनुदान रकम कट्टा वा रोक्का राख्न सवकने: साझेदारी अन्तगयत सञ्चामलत आर्ोजना/
कार्यक्रम उद्देश्र् मुताववक प्रभावकारी रुपमा तोवकएको अवमधमभत्र सभपन्न हुने गरी
सञ्चालन हुन नसकेमा वा दर्ा १7 बमोशजम मन्त्रालर्ले समन्वर्का क्रममा ददएको
परामिय पालना नगरे मा अनुदान रकम कट्टा वा रोक्का राख्न सवकनेछ ।तर मन्त्रालर्ले
रोक्का रािेको ववषर्मा उलले िनीर् प्रगती भएको वा गने प्रत्र्ाभूमतका आधार पेि गरे मा
रोक्का रािेको रकम र्ुकुवा गनय सक्नेछ ।
1९. अथय मन्त्रालर्को पूव य सहममत मलनुपने: र्ो मनदे शिकालाई कार्ायन्वर्नमा लै जाँदा थप
आमथयक दावर्त्व पने वा मसजयना हुन सक्ने ववषर्मा अथय मन्त्रालर्को पूव य सहममत
मलनुपनेछ ।
२०. बाधा अडकाउ र्ुकाउाः र्स मनदे शिकाको कार्ायन्वर्नमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा
मन्त्रालर्ले आवश्र्क मनणयर् गरी बाधा अडकाउ र्ुकाउन सक्नेछ ।
ँ
२१. प्रचमलत कानुनसग
बाशझएमााः र्स मनदे शिकामा लेशिएका कुनै कुरा प्रचमलत
कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसभम प्रचमलत कानूनको व्र्वस्था नै मान्र् हुनेछ ।
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अनुसूची -१
(दर्ा ३ को उपदर्ा (१) सँग सभबशन्धत)
आर्ोजना प्रस्ताव र्ाराम
मममत:
श्री सं स्कृमत, पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्,
मसं हदरबार,काठमाडौं ।
मबषर्: पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन उपज ववकास साझेदारी आर्ोजनाको माग
र्ाराम पेि गरे को सभबन्धमा।
र्स……………………………………गाउँपामलका/नगरपामलका/उपमहानगरपामलका/महानगरपामलका/प्र

दे िको मममत ………………… को ……………………… बाट “पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन उपज
ववकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) मनदे शिका, २०७७” को अधीनमा रही
आर्ोजना सञ्चालन गनय मन्जुर रहे कोले तपमसल बमोशजमको आवश्र्क कागजात सवहत
आर्ोजनाको माग र्सैसाथ पेि गरे को छु ।
तपमसल:
 प्रस्ताववत आर्ोजना सभवशन्धत मन्त्रालर् वा नगर/गाउँकार्यपामलकाबाट स्वीकृत
भएको

 ववस्तृत आर्ोजना प्रमतवेदन/स्वीकृत गुरुर्ोजना
 आर्ोजना सञ्चालन हुने स्थानाः र उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रर्ल ........................
रोपनी/कट्ठा/वगय ममटर,

 प्रारशभभक वातावरणीर् परीक्षण र वातावरणीर् परीक्षण मूलर्ांकन प्रमतवेदन
स्वीकृत भएको /नभएको,

 सभभाववत पर्यटक सं ख्र्ा, गन्तव्र् सभम पुग्ने पहुँच मागय लगार्त गन्तव्र् नशजकै

उपलव्ध सुववधाहरू (प्रमुि वस्ती दे शिको दू री, िानेपानी, ववजुलीजस्ता से वाको
अवस्था) आर्ोजना प्रमुि वा शजभमेवार व्र्शि,

 पूवायधार/उपज मनमायण पश्चात उपर्ोग/सं चालनको ववमधाः
 आर्ोजना बाट प्राप्त हुने रोजगारी वृवर्द्, आमथयक प्रमतर्लाः
 आर्ोजना सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन सभबन्धी कार्यर्ोजनााः
 आर्ोजना सभपन्न हुने अवमधाः

 प्रदे ि र स्थानीर् तहबाट लागत सहभामगता ब्र्होररने प्रमतबर्द्ताको प्रमतित र
बजेट व्र्वस्थााः
...............................

(सशचव/प्रमुिको नाम र पद)
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अनुसूशच २
सभझौताको ढाँचााः
नेपाल सरकार, सं स्कृमत पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् र ........................
प्रदे ि/स्थानीर् तह बीचको साझेदारीमा तपशिल बमोशजमको आर्ोजना पर्यटन पूवायधार
तथा पर्यटन उपज ववकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) मनदे शिका, २०७७ तथा
अन्र् प्रचमलत कानुनको अमधनमा रही सञ्चालन गनय सहमत भई र्ो सभझौता गररएको छ
।
१. आर्ोजनाको नाम र सं शक्षप्त वववरणाः
२. सञ्चालन गने मनकार्ाः
३. कूल लागताः
४. र्स आमथयक वषयको लागताः
५. आर्ोजना सभपन्न हुने मममताः
६. श्रोतको वववरणाः

नेपाल सरकाराः
साझेदार तहाः
७. मनकािा सभबन्धी व्र्वस्थााः आर्ोजनाको पवहलो वकस्ता मनकासा सभझौता भएको

एक मवहनामभत्र हुनेछ । मनदे शिका बमोशजम भौमतक र ववत्तीर् प्रगतीको आधारमा
बाँकी वकस्ता रकम मनकासा हुनेछ ।
८. आर्ोजनाको अनुगमन सं स्कृमत, पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्ले गनेछ

। साथै स्थानीर् तहको हकमा सभबशन्धत शजललाको शजलला समन्वर् समममतले
गनय सक्नेछ ।
९. आर्ोजना कार्ायन्वर्नका सन्दभयमा कुनै दिववधा वा असहजता उत्पन्न भएमा

मन्त्रालर्ले सहजीकरण गनेछ ।

मन्त्रालर्को तर्यबाट

कार्ायन्वर्न गने पक्षको

तर्यबाट
नामाः

नामाः

पदाः

पदाः

हस्ताक्षराः

हस्ताक्षराः

मममताः

मममताः
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