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कार्यववधि धनमायणको मागयदशयन 

 पर्यटन ववकास तथा प्रवर्द्यनका कार्यक्रमहरु उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्रालर्,  पर्यटन ववकास 
आर्ोजना,  प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्ायलर्हरु, स्थाधनर् सरकारसँगको समन्वर् र उपर्कु्तताको आिारमा 
संचघर् सरकारका सम्बचन्ित धनकार् वा कार्ायलर्हरु मार्य त संचालन गररनछे ।  

 उपभोक्ता सधमधतबाट गराईने पर्यटन पवुायिार सम्वचन्ि धनमायण, स्तरोन्नती र संचालन सम्वचन्ि कार्यहरु नेपाल 
सरकार संस्कृधत, पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्, पर्यटन ववभागले तर्ार गरेको उपभोक्ता सधमधतबाट 
पर्यटन पूवायिार धबकास धनमायण सम्बचन्ि कार्य गराउने कार्यववधि, २०७१ (संशोिन सवहत)” बमोचजम गररनछे । 
उपभोक्ता सधमधतले परु् र्ाउन ुपने र्ोगदानको हकमा आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्को धमधत २०७५/०९/१९ गतेको 
माननीर् मन्री स्तरको धनणयर् बमोचजम हनुछे ।   

 उपभोक्ता सधमधतबाट सामदुावर्क वन के्षरमा पर्यटन पवुायिार सम्वचन्ि कार्यहरु वन ववभागले तर्ार गरेको 
सामदुावर्क वनमा पर्ायपर्यटन प्रवियन कार्यववधि २०७५ बमोचजम गररनेछ । 

 होमस्टे स्थापना, स्तरोन्नती र संचालन सम्बचन्ि कार्यहरु नपेाल सरकारबाट स्वीकृत “होमस्टे संचालन कार्यववधि, 

२०६७” बमोचजम गररने छ । 

 राविर् वन क्षेरमा संचालन गररन ेवक्रर्ाकलापहरु सम्बचन्ित धडधभजन वन कार्ायलर् र राविर् धनकुञ्ज धभरको 
कार्यक्रमहरु सम्वचन्ित राविर् धनकुञ्ज कार्ायलर्सँग समन्वर् तथा सहकार्य गरी सञ्चालन गररनछे । 

 ऐधतहाधसक प्राचचन स्मारक तथा परुातत्वसँग सम्बचन्ित कार्यहरु नेपाल सरकारको ×प्राचचन स्मारक संरक्षण 
सम्बचन्ि कार्यधबिी, २०६४" बमोचजम गररनेछ ।   

 वहमाल आरोहण तथा अन्र् पर्यटन उद्योगसँग सम्बचन्ित कार्यहरु नेपाल सरकार संस्कृधत, पर्यटन तथा नागररक 
उड्डर्न मन्रालर्वाट स्वीकृत  ×पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह धनदेचशका, २०७० " बमोचजम गररनेछ । 

 पर्यटन ववकासका वक्रर्ाकलापहरु संचालन गदाय प्रचधलत साबयजधनक खररद ऐन, साबयजधनक खररद धनर्मावली र 
आधथयक कार्यववधिहरु, प्रदेश आधथयक ऐन, सावयजधनक खचय सरधलकरण ऐन र अचख्तर्ारी मागयदशयन पणुयरुपले 
पालना गररन ेछ ।  

 मनोरञ्जन, प्राकृधतक वा साँस्कृधतक दृश्र्ावलोकलनका लाधग प्रदेश क्षेरधभरका नददहरुमा र् र्ाचफ्टीटङ्ग जलर्ारा 
(कार्ाक, क्र्ाटार् र्ाफ्टीट, डुंगा, नाउ वा अन्र् सािन) सम्बचन्ि कृर्ाकलापहरु संचालन गदाय पर्यटन ऐन, २०३५ 
को दर्ा ५६ बमोचजम तर्ार भएको  × जलर्ारा धनर्मावली, २०६३” का प्राबिानहरुको पालना गररन ेछ ।  

 घोवषत १० वटा वहलस्टेशन अन्तरगत धनमायण गररन े भ्र् ुटावर धनमायण, वन बगैचा स्थापना,  ववश्राम तथा 
मनोरञ्जन घरहरुको स्थानीर् भौगोधलक अवचस्थधत र िाधमयक, सांस्कृधतक, जैववक मौधलकता झचल्कने गरी 
परामशयदाताबाट छुट्टाछुटै्ट ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन तर्ार गरी ठेक्का प्रकृर्ावाट धनमायण कार्य सम्पन्न 
गररनेछ ।  

 सम्बचन्ित सरोकारवाला पक्षले सम्वचन्ित आर्ोजनाको लाधग सभे, धडजाईन, नक्सा तथा लागत ईवष्टमेट सरकारी 
धनकार् तथा नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त सेवा प्रदार्क संस्था वा कम्पनीबाट तर्ार गरी पेश गनय सक्ने 
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छ । उक्त कागजातहरु आर्ोजनाका प्राधबधिकबाट चेकजाँच गरी आवश्र्कता अनसुार पररमाजयन गरी स्वीकृत 
गनय सवकनछे । 

 आर्ोजनामा उपलब्ि प्राववधिकहरुवाट स्वीकृत आर्ोजनाहरुको सभे धडजाईन तथा लागत ईवष्टमेट तर्ार गरी 
ठेक्का प्रकृर्ा वा उपभोक्ता सधमधत मार्य त ्कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन सवकनछे । 
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१. वहमाल आरोहण तथा पर्यटन प्रवर्द्यन  

१.१. गोन्जला पास सञ्चालन  (केचन्िर् सरकारसगँ समन्वर् गरी) 
लाङ्गटाङ्ग क्षेरमा महाभकूम्पको कारणले अवरुर्द् भएको गोन्जला पास पदमागयलाई धनमायण तथा स्तरोन्नती गरी 
धसन्िपुाल्चोकको हेलम्व ुर रसवुाको िनु्चेवाट लाङ्गटाङ्ग गोसाईकुण्ड क्षेर हदैु पर्यटकको दोहोरो आवतजावत 
लाई सूचारु गरी गोसाइकुण्डवाट गएका पर्यटक हेलम्ब ुगई धनस्कदा पर्यटकको बसाइ लामो हनु,े गौरीशंकर 
तथा लाङ्गटाङ्ग दवैु संरचक्षत क्षेरको राजस्व वृवर्द् हनु ेभएकोले परामशयदाताबाट सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गरी ववस्ततृ 
आर्ोजना प्रधतवेदन )DPR) तर्ार गराई र्स आर्ोजनाले केचन्िर् सरकारसँगको समन्वर्मा गोन्जला पास 
सञ्चालनमा ल्र्ाईन ेछ । ववनीर्ोजन ऐन, २०७५ बमोचजम केचन्िर् सरकार रक्षा मन्रालर् र वन तथा वातावरण 
मन्रालर्को सहमधत प्राप्त भएमा नेपाली सेना मार्य त कार्यक्रम संचालन गनय सवकने छ ।   

१.२ गणेश  वहमाल  र  जगुल  वहमाल  आरोहण  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  सहर्ोग  
नेपाल पर्यटन बोडय, पर्यटन ववभाग तथा सरोकारवाला धनकार्हरुको समन्वर्मा गणेश वहमाल र जगुल वहमाल 
आरोहणलाई प्रोत्साहन गने कार्यक्रम संचालन गररनेछ ।   

१.३  गौरीशंकर वहमाल पररक्रमा तथा पररक्रमा पररपथ सम्भाब्र्ता अध्र्र्न  DPR धनमायण 
गौरीशंकर वहमालको रे्दीको वररपरी पदमागय बनाई पररक्रमा गनय सवकने सम्भावना र त्र्सैको आिारमा 
वहमालको पररक्रमा गनय पररक्रमा पररपथको परामशयदाताबाट गौरीशंकर संरक्षण क्षेरको सरोकारवाला धनकार्सँग 
समन्वर् गरी सम्भाब्र्ता अध्र्र्न कार्य गरर  ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन )DPR) धनमायण गररने  छ ।  

१.४ गौरीशंकर, शैलङु्ग, गणेश, लाङ्गटाङ्ग, जगुल वहमाल पर्यटन प्रवर्द्यन सधमधत गठन  
वहमाल आरोहण, पररक्रमा र पदमागयको ववकास गरी वहमाली क्षेरमा साहधसक पर्यटनको प्रवर्द्यन कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गनय सरोकारवालाहरुको समन्वर् र सहभाधगतामा गौरीशंकर, शैलङु्ग, गणेश, लाङ्गटाङ्ग, जगुल वहमाल 
पर्यटन प्रवर्द्यन सधमधत गठन गररन ेछ । उक्त चशषयकमा ववधनर्ोचजत रकम अन्तरवक्रर्ा गोष्ठी/बैठक संचालन, 
सधमधत गठन कार्यववधि तर्ारी, धबिान तर्ारी, खाजा नास्ता, स्टेशनरी सामाग्री खररद लगार्तका तर्ारी लगार्तका 
कार्यमा खचय गररनेछ । 

१.५ शैलङु्ग, गणेश, लाङ्गटाङ्ग, जगुल वहमाल पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम 
शैलङु्ग, गणेश, लाङ्गटाङ्ग, जगुल वहमालहरुको पर्यटकीर् क्षरेको पर्यटन प्रबर्द्यनका लाधग तर्ार भएको सम्भाब्र्ता 
अध्र्र्न तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा पर्यटन प्रवियन कार्यक्रम स्थानीर् उपभोक्ता सधमधत मार्य त 
संचालन गररनछे । सम्भाब्र्ता अध्र्र्न तथा ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन (DPR) को आिारमा सो स्थानको 
पर्यटन प्रवियनका कार्यहरु संचालनमा ववधनर्ोचजत रकम खचय गररने छ । 
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१.६ वहमाली पदमागय गौरी शंकर, जगुल, गणेश वहमाल आिार चशववर जोड्न ेपदर्ारा धनमायण पररर्ोजना अध्र्र्न, 
प्रधतवेदन र प्रकाशन  
गौरी शंकर वहमाल, जगुल वहमाल र गणेश वहमाल क्षेरको िाधमयक, साँस्कृधतक र प्राकृधतक सम्पदाको अवलोकन 
र मनोरञ्जनको लाधग पैदलमागयवाट आिार धसववर हुदैँ आउने पर्यटकहरुको वतयमान अवस्था, संख्र्ा, बसाइको 
अवधि, उपलब्ि सेवा सवुविा आददको लेखाजोखा गरी बवढ भन्दा बवढ संख्र्ामा पर्यटकलाई उक्त क्षेरमा धभराई 
पर्ायप्त सेवा सूवविा उपलब्ि गराउन र्ी वहमालहरुको आिार धसववर जोड्न े पदमागय धनमायणको लाधग 
परामशयदाताद्वरा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी प्रधतवेदन प्रकाशन गररने छ । 

२ वहलस्टेशन 

२.१   वहलस्टेशन घोषणा  र वहलस्टेशन व्र्वस्थापन सधमती गठन  
धसन्िपुाल्चोकको मडेु, दोलखाको चजरी, रसवुाको सोम्दाङ्ग, िाददङ्गको रुवी भ्र्ाली, मकवानपरुको चचत्लाङ्ग, रामेछापको 
चशवालर्, धसन्िलुीको धसन्िलुीगढी, नवुाकोटको ककनी र बाँकी दईु स्थान आवश्र्कता र औचचत्र्को आिारमा 
छनौट गरी जम्मा १० वटा पर्यटवकर् स्थानलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्, पर्यटन ववकास 
आर्ोजना प्रदेश नं ३ बाट पर्ायपर्यटन वहलस्टेशन घोषणा गररने छ । सरोकारवाला धनकार्हरुको सहभाधगता, 
समन्वर् र सहकार्यमा आर्ोजनाले समारोहको आर्ोजना गरी वहल स्टेशनको घोषणा गनेछ । वहल स्टेशनको 
समग्र व्र्वस्थापवकर् कार्यको लाधग स्थानीर् स्तरमै एक एक वटा व्र्वस्थापन सधमधत गठन गररन ेछ । सधमधत 
गठन तथा पररचालन सम्बचन्ि कार्यधबिी आर्ोजनाले सरोकारवालासँग समन्वर् गरी तर्ार गनेछ । 

२.२ पूवायिार सवेक्षण (वहलस्टेशन) 

वहलस्टेशनहरुको पूवायिार सवेक्षण कार्य पर्यटन ववकास आर्ोजनाबाट सम्पन्न गररनेछ । पूवायिार सबेक्षणको 
धसलधसलामा वहलस्टेशनको वतयमान वस्तचुस्थतीको वववरण संकलन गररने छ । वहलस्टेशनमा पर्यटन प्रवयिनका 
लाधग आवश्र्क पूवायिारहरु सडकको पहचु, ररसोटय, होटेल लज तथा होमस्टेको ववद्यमान अवस्था, भ्र्टुावर, पाकय , 
ररवक्रर्सन हलहरु भए नभएको वववरण संकलन गरी ववस्ततृ प्रधतवेदन तर्ार गनुयपने छ । उक्त प्रधतवेदनमा 
प्रस्ताववत भ्र् ुटावर, पर्यटवकर् पाकय , ववश्राम तथा मनोरञ्जन हल, पर्यटन सचुना केन्ि, कम्र्धुनटी लज लगार्तका 
पूवायिार धनमायणको लाधग सम्भाववत के्षरको वववरण समेत उल्लेख गनुय पनेछ ।उक्त कार्यको ववधनर्ोचजत बजेट 
पवुायिार सवेक्षण कार्य संचालन गदाय आवश्र्क पने र्ातार्ातको सािनको व्र्वस्थापन, दैधनक भ्रमण भत्ता, 
बैठक खचय, खाजा खचय तथा स्टेशनरी खररद तथा प्रधतवेदन तर्ारी कार्यमा खचय गररनेछ ।  

२.३ पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम अन्तरगत गररन ेसावयजधनक धनमायणका लाधग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, सभे, 
धडजाईन, ड्रईङ्ग, ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन तर्ारी खचय तथा ववज्ञ परामशयदातामार्य त ववस्ततृ पररर्ोजना 
प्रधतवेदनको सधमक्षा 
आर्ोजना अन्तगयत धनमायण सम्पन्न गररन ुपने पुचँजगत अनसुन्िानका कार्यहरु र्स चशषयकमा ववधनर्ोचजत रकमबाट 
सम्पन्न गररनेछ । 
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२.४ एक वहलस्टेशन, एक वन वगैंचा स्थापना 
आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकलाइय मनोरञ्जन प्रदान गनय तथा पर्ायपर्यटन प्रवर्द्यनका लाधग परामशयदाताबाट वहलस्टेशन 
अनकुुल हनुेगरी तर्ार गररएको वन वगैचाको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतबेदन (DPR) को आिारमा धनमायण कार्य 
प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ठे्ठक्का प्रकृर्ावाट गररनेछ । वहलस्टेशन धभर धनमायण भएको वन बगैचाको 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापनको लाधग सम्पूणय संरचना स्थानीर् सरकारसँग समन्वर् गरी वहलस्टेशन व्र्वस्थापन 
सधमधतलाई हस्तान्तरण गररन ेछ । 

२.५  एक वहलस्टेशन, एक ररसोटय धनजी क्षरेलाई वन क्षरे उपलब्ि गराउन े 
घोषणा गररएका वहल स्टेशनहरुमा एक वहल स्टेशन, एक ररसोटय स्थापना गनय धनजी क्षेरलाई आवश्र्क पने 
जग्गा उपलब्ि गराउनको लाधग सम्वचन्ित चजल्ला चस्थत नोडल अधिकृत मार्य त ्सम्भाब्र् के्षरको लगत तर्ार 
गररने छ । उपलब्ि लगतबाट उपर्कु्त जग्गा धनजी ररसोटय संचालकको लाधग उपलब्ि गराउन कानूनी प्रकृर्ा 
धमलाउने धसलधसलामा खवटएका कमयचारीहरुको दैधनक भ्रमण खचय, बैठक खचय, वनक्षरेको सबेक्षण खचय,  र्ातार्ात 
खचय र स्टेशनरी खचय लगार्तमा रकम खचय गररनेछ ।   

२.६  हरेक वषय एक वहल स्टेशन घमुवर्र बषय अन्तगयत र्स वषय २०७५ )दामन घमुवर्र वषय पूवायिार धनमायण सहर्ोग  )  
आन्तररक पर्यटन प्रवर्द्यनको लाधग हरेक वषय एक वहल स्टेशन घमुवर्र बषयको रुपमा मनाउन एक समारोहको 
आर्ोजना गरी र्स वषय )२०७५) लाई दामन घमुवर्र वषयको रुपमा मनाईने छ । दामन क्षेरको पर्यटवकर् 
स्थलहरुको र्ोटोसवहतको सूचनामलुक सामग्री प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार र दामन महोत्सव संचालन गररने छ 
। 

२.७ वहलस्टेशन अन्तरगत स्थानीर् उपज ववक्री केन्ि संचालन )साझेदारी) 
वहलस्टेशन घोषणा गररएका १० पर्यटवकर् क्षरेमा स्थानीर् उपज धबवक्र केन्ि संचालनको लाधग परामशयदाताबाट 
तर्ार भएको संभाब्र्ता अध्र्र्नले गरेको धसर्ाररसको आिारमा स्थानीर् सरोकारवालासँग समन्वर् तथा साझेदारी 
गरी स्थानीर् उपज धबवक्र केन्ि संचालन गररने छ । स्थाधनर् रुपमा उत्पादन हनुे मौधलक कृषीजन्र्, पशजुन्र् 
र वनजन्र् उपजहरुको सहज रुपमा स्थानीर् स्तरमा बजार प्रवर्द्यन गरी आर्आजयन बढाउन स्थाधनर् उत्पादन 
खररद, धबवक्र केन्िको आवश्र्क पूवायिार धनमायण,  धबवक्रकेन्ि संचालकको तलब र घरभाडा लगार्तका कार्यमा 
धबधनर्ोचजत रकम खचय गररन ेछ । 

२.८ एक वहलस्टेशन एक भ्रू् टावर  
पर्यटकलाई वन, वन्र्जन्त,ु जैववक वववविता र पर्ायवरणको अवलोकनको लाधग प्रदेश नं. ३ धभरका घोवषत १० 
स्थानमा स्थाधनर् सरकारसंग समन्वर् गरी उपर्कु्त स्थान छनौट गरर भ्र् ुटावर धनमायण गररने छ । भ्र् ुटावरको 
धडजाईन तथा स्रक्चर प्रस्ताववत स्थानको भौगोधलक संरचनाको आिारमा तर्ार गररने छ । भ्र् ुटावरको 
आवकय रेक्चरल धडजाईनमा सम्बचन्ित स्थानको प्राकृधतक, िाधमयक तथा साँस्कृधतक सम्पदाको झलक प्रधतधबचम्बत 
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हनुेगरर परामशयदाताबाट तर्ार गररएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन 
बमोचजम ठे्ठक्का प्रकृर्ाद्वारा धनमायण कार्य सम्पन्न गररने छ । 

३. ऐधतहाधँसक गढी संरक्षण 
३.१   ऐधतहाधसक गढीको सूचना गोलघर धनमायण (धसन्िलुी, मकवानपरु) 

ऐधतहाँधसक धसन्िलुी चजल्लाको धसन्िलुीगढी, मकवानपरु चजल्लाको मकवानपरुगढी र चचतवन चजल्लाको 
सेमेश्वरगवढमा सूचना गोलघर धनमायणको लाधग परुातत्व ववभागबाट सहमधत धलई परामशयदाताबाट तर्ार भएको 
ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन बमोचजम प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ठेक्का प्रकृर्ाबाट धनमायण गररने छ 
।  

३.२   सरु्यगढी, रसवुागढी, दगुनुागढी र उपरदाङ्गगढी लगार्तको पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना धनमायण 

ऐधतहाधसक तथा परुाताचत्वक महत्वका सरु्यगढी, रसवुागढी, दगुनुागढी र उपरदाङ्गगढीको संरक्षण गरी पर्यटन 
प्रवियन  गने कार्यको लाधग परामशयदाताबाट सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गराई परुातत्व ववभागको सहकार्यमा पर्यटन 
ववकासको पञ्चवषीर् र्ोजना )गरुुर्ोजना) धनमायण गररने छ ।  

३.३   मकवानपरुगढी, चचसापानीगवढ र हररहरपरुगढी पर्यटन प्रबर्द्यन कार्यक्रम 
मकवानपरु चजल्लाको मकवानपरुगढी र चचसापानीगवढ )धभमरे्दी) र धसन्िलुी चजल्लाको हररहरपरुगढी क्षेरको 
मौधलकता नधबग्रन ेगरी परुातत्व ववभागको सहमधत तथा प्राधबधिक सहर्ोग धलई परामशयदाताबाट तर्ार भएको 
ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा गवढको चजणोिार, संरक्षण र पर्यटकीर् पूवायिार धनमायणको लाधग प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ठेक्का प्रकृर्ाबाट पर्यटन प्रबर्द्यनको लाधग धनमायण कार्य गररने छ ।  

४. पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना धनमायण 
४.१   प्रदेश नं. ३ को पर्यटन रणनीधतक र्ोजना तथा गरुुर्ोजना 

र्स आर्ोजनाले प्रदेश नं. ३ मा पर्यटक पूवायिार ववकास र नर्ाँ पर्यटक गन्तब्र् र क्षेरको खोजी र ववस्तार 
गरी बवढ भन्दा बवढ पर्यटक धभत्र्र्ाउने र धतनीहरुको बसाई लम्ब्र्ाई पर्यटनको आर्बाट समरृ्द् प्रदेश बनाउन े
रणनीधतक र्ोजना बनाई पर्यटन प्रवर्द्यनको लाधग परामशयदाता छनौट गरी समग्र प्रदेशको पर्यटन रणनीधतक 
र्ोजना तथा गरुुर्ोजना धनमायण गररनेछ । पर्यटन गरुुर्ोजना धनमायण कार्यमा नेपाल पर्यटन बोडयसँग समन्वर् 
तथा सहकार्य गररनेछ । 

४.२   छनौट भएको नमूना गन्तब्र्को गरुुर्ोजना धनमायण  

चजल्ला समन्वर् सधमधतबाट छनौट भई आएका प्रस्ताववत नमूना पर्यटन गन्तब्र्हरुको छुट्टाछुटै्ट गरुुर्ोजना तर्ार 
गने परामशयदाता छनौट गरर नेपाल पर्यटन बोडय र स्थाधनर् सरोकारवालासंग समन्वर् तथा सहकार्यमा नमनुा 
गन्तव्र्हरुको गरुुर्ोजना तर्ार गररनेछ । 
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४.३   काभ्र ेवेथान नारार्णस्थान पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना धनमायण 
काभ्र ेचजल्लाको बेथान स्थीत नारार्णस्थानको साँस्कृधतक तथा िाधमयक महत्व संरक्षण गरी पर्यटन प्रवियनका 
लाधग परामशयदाता छनौट गरर नेपाल पर्यटन बोडय र स्थाधनर् सरोकारवालाहरुको समन्वर् तथा सहकार्यमा 
पर्यटन ववकास गरुुर्ोजना धनमायण गररनेछ । 

४.४   काभ्र ेवासकुी पर्यटन गरुुर्ोजना धनमायण 
र्स चशषयक अन्तगयत ववधनर्ोचजत रकम गरुुर्ोजना धनमायण गने परामशयदाता छनौट गरर नेपाल पर्यटन बोडय र 
स्थाधनर् सरोकारवालासँग समन्वर् तथा सहकार्यमा काभ्र ेबासकुीको पर्यटन गरुुर्ोजना धनमायण कार्यमा खचय 
गररनेछ ।  

४.५   पलाञ्चोक भगवती मचन्दरको गरुुर्ोजना धनमायण  

पलाञ्चोक भगवती मचन्दरको गरुुर्ोजना धनमायण कार्य परामशयदाता छनौट गरर नेपाल पर्यटन बोडय र स्थाधनर् 
सरोकारवालासंग समन्वर् तथा सहकार्य गरर तर्ार गररनछे । 

४.६ भरतपरु महानगरपाधलका ११ चस्थत गणेशस्थान बहृत्तर पर्यटन गरुुर्ोजनाका लाधग DPR 
भरतपरु महानगरपाधलका ११ चस्थत गणेशस्थानको वतयमान अवस्था, उपलब्ि सािन/श्रोत, सहर्ोगी तथा 
व्र्वस्थापन गने धनकार् आददको स्थलगत अध्र्र्न/पवहचान गरी उक्त क्षरेको मठ, मचन्दर, मूती, पाटीपौवा 
आददको चजणोिार, संरक्षण, मचन्दर सम्मको पहुचँमागय ममयत ्तथा धनमायण, मचन्दर पररसरमा िाधमयक बगैंचा तथा 
पाकय  एवं पर्यटन पूवायिार ववकास गरी पर्यटन प्रवर्द्यन गनय तर्ार भएको पर्यटन गरुुर्ोजना बमोचजम स्थानीर् 
सरोकारवालाहरुको माग बमोचजम ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन  )DPR) तर्ार गररनछे । 

४.७ कौडोल जगडोल पर्यटन शहरको गरुुर्ोजना धनमायण DPR 

काठमाण्डौ चजल्लाको कौडोल जगडोलमा पर्यटकमैरी पर्यटन शहर धनमायणको लाधग परामशयदाता छनौट गरी 
गोकणेश्वर नगरपाधलकासँगको समन्वर् र सहकार्यमा कौडोल जगडोल पर्यटन शहरको गरुुर्ोजना तर्ार गररनछे 
।  

 

 

५. सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
प्रदेश धभरका वहमाल आरोहण, आिारचशववर, िाधमयक, सांस्कधतक, ऐधतहाँधसक र पर्ायपर्यटकीर् गन्तब्र्, पदमागय, 
पर्यटकीर् पूवायिार, पर्यटन प्रवर्द्यन वक्रर्ाकलाप र साहधसक पर्यटन क्षरे आददको पवहचान गदै GPS Location 

तर्ार गरी ती क्षेरको पूवायिारको ववकास र पर्यटन प्रवर्द्यन गनय परामशयदाता छनौट गरर सरोकारवाला 
सधमधत/धनकार्हरुसगँ छलर्ल र समन्वर् गने गरी धनम्न आर्ोजनाहरुको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी 
गररन ेछ । 

५.१ नर्ाँ पदमागय पवहचान तथा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
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५.२ कुलेखानी इन्िसरोवर पर्यटन प्रवियनका लाधग सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 

५.३ दोलखा-रामेछाप शैलङु्ग पर्यटन क्षेरको ववकासको संभाब्र्ता अध्र्र्न  

५.४ साहधसक पर्यटकीर् गधतवविीहरु (बन्जी जचम्पङ्ग,स्की डाइधभङ्ग,पाराग्लाइधडङ्ग) लगार्त अन्र् संचालनका 
लाधग स्थान पवहचान तथा सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 

५.५ सनुकोशी लहरेमाने सनुापाती पर्यटकीर् क्षेरको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
५.६ ववसहजारी ताल,सौराहा,माडी र ठोरी सर्ारी संचालन संभाब्र्ता अध्र्र्न  
५.७ रानीपौवा,चचम्टेश्वर,बाघखोर,देवघाट नवुाकोट,वेरावती पदमागय संचालनका लाधग सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 

५.८ MICE  (Meeting, Incentives, Conferencing and Exhibition)  पर्यटन ववकासको अध्र्र्न 
राविर् तथा अन्तराविर् वैठक, सभा-सम्मेलन, प्रदशयनीमा आउने समूहलाई ईकोफे्रण्डली वातावरणमा स्टार होटेल, 

अन्तरराविर् उडान, ररवक्रएशन पाकय  आददको सवुविा भएको क्षेर पवहचान गरी MICE पर्यटन संचालन गनय 
सवकन ेप्रदेश धभरको उपरू्क्त स्थानको पवहचानको लाधग परामशयदाताबाट MICE पर्यटन ववकासको सम्भाब्र्ता 
अध्र्र्न गराइनेछ ।  

६. अध्र्र्न 
धनम्न आर्ोजनाहरुको पर्यटन प्रवर्द्यन र पूवायिार ववकास गनय परामशयदाता छनौट गरर सरोकारवाला 
सधमधत/धनकार्हरुसगँ छलर्ल र समन्वर्को माध्र्मबाट सम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी गररन ेछ । 

६.१ कीधतयपरुलाई ऐधतहाधसक शहरको रुपमा धबकास गनय अध्र्र्न तथा ऐधतहाधसक स्थलको खोज, पनुः धनमायण  
काठमाण्डौको कीधतयपरु नगरपाधलकालाई ऐधतहाधसक शहरको रुपमा ववकास गनय उक्त नगरपाधलका एवं 
सरोकारवालासंगको समन्वर् एवं सहकार्यमा परामशयदातावाट तर्ार गररएको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रधतबेदनले 
औल्र्ाएका क्षेरमा नगरपाधलकासंग समन्वर् गरर प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ठेक्का प्रकृर्ाबाट धनमायण 
कार्य सम्पन्न गररनछे । 

६.२ नर्ापँलु देववटार देचख धरवेणी सनुकोशी कोलन्जोर र् र्ाफ्टीटीङ्ग संचालन अध्र्र्न )रामेछाप र दोलखा) 
रामेछाप तथा दोलखा चजल्ला अन्तगयत पने नर्ाँपलु देववटार देखी धरबेणी सम्मको जलमागय के्षरलाई पर्यटकीर् 
जलमागयको रुपमा ववकास गरी स्थानीर्स्तर तथा राविर्स्तरमा पर्ायपर्यटनको ववकास गनय के कस्तो सम्भावना 
रहेको छ, परामशयदाता मार्य त सोको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य गररनछे ।  

६.३ पर्यटकीर् पदमागयमा पने खोला वकनारमा प्राकृधतक Swimming Pool धनमायण )नारार्णी, सनुकोशी, आखँ,ु तामाकोशी) 
अध्र्र्न 
वहमालर् क्षरेबाट उदगम भई दचक्षणतर्य  बग्ने नेपालका प्रमखु perennial river हरु जस्तै नारार्णी, सनुकोशी, 
आखँ ुतथा तामाकोशी लगार्तका नददहरुको प्राकृधतक भ-ुबनौट, अवचस्थती, सौन्दर्य तथा जलक्षरे पर्यटनको सही 
उपर्ोग होस भने्न हेतलेु पर्यटकीर् पदमागयमा पने उक्त नददहरुको ववधभन्न Segments हरुमा प्राकृधतक रुपमा 
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Swimming Pool धनमायण गनय तथा सोको धनमायणले पर्ायपर्यटन प्रबियनमा पने प्रभावको बारेमा परामशयदाताको 
सहर्ोगमा अध्र्र्न कार्य संचालन गररने छ ।  

६.४ समदुार्मा आिाररत पर्यटवकर् पदमागयमा पने खोला वकनारमा प्राकृधतक Swimming Pool भोटेकोशी, धरशलुी, खकुोट  
भोटेकोशी, धरशलुी, खकुोटको अध्र्र्नले औल्र्ाएका उपर्कु्त स्थानमा धड.वप.आर. तर्ार गरी Swimming 

Pool  धनमायण ठेक्का प्रकृर्ाबाट गररने छ । 

६.५ चोकटी घोरथली काधलञ्चोक वटमसाङ्ग बाह्रधबसे पदमागय धनमायण अध्र्र्न 
दोलखा चजल्लाको चोकटी घोरथली काधलञ्चोक वटमसाङ्ग हदैु बाह्रधबसे क्षेरसम्म पर्यटकीर् पदमागयको सवकय ट 
धनमायण गनय के कस्तो संभावना रहेको छ सो को धनमायणबाट पर्ायपर्यटन ववकासको संभावना छ वक छैन सो 
समेतको अध्र्र्नका लाधग स्थलगतरुपमा अवलोकन, स्थानीर् जनता, जनप्रधतधनिी तथा सरोकारवाला 
धनकार्हरुसंग छलर्ल गरी परामशयदातामार्य त अध्र्र्न गरी सोको प्रधतबेदन तर्ार गररने छ । 

६.६ Trekking ताधलम केन्ि स्थापना अध्र्र्न गरी स्थापना (िाददङ्ग)   
परामशयदाताद्वारा सरोकारवालासंग छलर्ल गरी Trekking ताधलम केन्िको आवश्र्क्ता, संचालक/व्र्वस्थापक, 

रेवकङ्ग गाईडका लाधग इच्छुक स्थानीर् प्रचशक्षाथी र प्रचशक्षकको उपलब्िता, भौधतक पूवायिार, आधथयक ववश्लषेण, 

भवन वा जग्गाको उपलब्िता आदद समेतको सम्भाब्र्ता अध्र्र्नवाट तर्ार भएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतबेदनको 
आिारमा स्थानीर् तहसंगको समन्वर्मा प्रचधलत खररद ऐन बमोचजम ठेक्का प्रकृर्ाबाट Trekking ताधलम केन्ि 
स्थापना गररन ेछ । स्थानीर् सरकारको समन्वर् र सहकार्यमा ताधलम केन्ि सञ्चालन कार्यववधि तर्ार गरी 
स्थाधनर् सरकार मार्य त ताधलम केन्िको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गररन ेछ ।  

६.७ पवयतारोहण Mountaineering Institute ताधलम केन्ि स्थापना अध्र्र्न गरर स्थापना ) दोलखा)  

परामशयदातार्द्ारा सरोकारवालासँग छलर्ल गरी पवयतारोहण Mountaineering Institute ताधलम केन्दको 
आवश्र्क्ता, संचालक/व्र्वस्थापक, पवयतारोहणका लाधग इच्छुक स्थानीर् प्रचशक्षाथी र प्रचशक्षकको उपलब्िता, 
भौधतक पूवायिार, आधथयक ववश्लषेण, भवन वा जग्गाको उपलब्िता आदद समेतको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न र ववस्ततृ 
अर्ोजना प्रधतबेदनको आिारमा स्वदेशी तथा ववदेशी पर्यटकलाई वहमाल पवयतारोहणको स्कूधलङ्ग गनय स्थानीर् 
तह/सरोकारवाला धनकार्संगको समन्वर्मा पवयतारोहण Mountaineering Institute ताधलम केन्ि ठेक्का प्रकृर्ाबाट 
स्थापना गररन ेछ । स्थानीर् सरकारको समन्वर् र सहकार्यमा ताधलम केन्ि सञ्चालन कार्यववधि तर्ार गरी 
स्थाधनर् सरकार मार्य त ताधलम केन्िको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गररन ेछ । 

६.८ चघधमरेछाप–घोडे होमस्टे तथा माउण्टेन क्लाइचम्बङ्ग क्र्ानोवर्ङ्ग अध्र्र्न तथा पवुायिार धनमायण 
परामशयदातार्द्ारा सरोकारवालासंग छलर्ल गरी चघधमरेछाप-घोडे होमस्टे तथा माउण्टेन क्लाइचम्बङ्ग, क्र्ानोवर्ङ्गको 
आवश्र्क्ता, संचालक/व्र्वस्थापक, वहमाल आरोहणका लाधग सम्भाब्र् ब्र्चक्त र प्रचशक्षकको उपलब्िता, भौधतक 
पूवायिार, आधथयक ववश्लषेण, क्षेर/जग्गाको उपलब्िता आदद समेतको आिारमा तर्ार भएको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
र ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतबेदन बमोचजम स्थानीर् तह/सरोकारवाला धनकार्संगको समन्वर्मा क्षरे छनौट गरी 
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घोडे होमस्टे तथा माउण्टेन क्लाइचम्बङ्ग, क्र्ानोवर्ङ्गको पूवायिार धनमायण प्रचधलत सावयचजनक खररद ऐन बमोचजम 
गररन ेछ । 

६.९ चचतवनको सौराहामा पर्यटकीर् वसपाकय  स्थापना 
नेपालकै पर्यटकीर् गन्तब्र्को रुपमा रहेको चचतवन चजल्लाको सौराहा पर्यटकीर् क्षरेमा आउने पर्यटकहरुलाई 
धनिायरीत स्थानबाट सवयशलुभ एवं ब्र्वचस्थत र्ातार्ातको सवुविा प्रदान गनय स्थाधनर् तह एबं सरोकारवाला 
धनकार्हरुसंग छलर्ल गरी उपर्कु्त स्थानको छनौट, जग्गा प्राप्ती गररनेछ । वसपाकय  स्थापनाको लागी 
परामशयदातावाट तर्ार भएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा सम्बचन्ित नगरपाधलकासंगको समन्वर् र 
सहकार्यमा ठेक्का ववधिबाट धनमायण कार्य गररने छ ।  

६.१० वटकौली ईको ररवक्रर्सन जैववक वववविता केन्ि ववस्तार तथा पाकय  धनमायण  
हाल संचालनमा रहेको चचतवनको वटकौली चस्थत जैववक वववविता केन्िलाई पर्यटवकर् दृवष्टकोणले प्रवर्द्यन गनय 
सोको ववस्तार गरी ईको ररवक्रर्सन तथा जैववक वववविता केन्िको रुपमा धबकास गनय सरोकारवालाहरुसंग 
छलर्ल गरी आवश्र्क पवुायिार धनमायणको लाधग नक्साङ्कन तथा लागत ईवष्टमेट गरी तर्ार गररएको धबस्ततृ 
धडजाईन बमोचजमका अधत आवस्र्क पबुायिारहरु जस्तैः- पखायल धनमायणका कार्यहरु, हररर्ाली पाकय  धनमायण र 
शैचक्षक प्रदयशनी सामग्रीहरु खररद लगार्तको कार्यहरु सरोकारवाला तथा उपभोक्तासँग सम्झौता गरी धनमायण 
कार्य सम्पन्न गररनछे । 

७.  नमूना पर्यटन गन्तव्र् छनौट तथा अध्र्र्न तथा चजल्ला सभावाट अनमुोदन 
प्रदेश नं. ३ अन्तगयत रहेका काठमाण्डौं, भक्तपरु र लधलतपरु चजल्ला वाहेकका १० ओटा चजल्लामा एकएक 
वटा पर्यटकीर् महत्व, पूवायिार र सेवासवुविा, सरोकारवाला सधमधतको सकृर्ता एवं आधथयक पक्ष समेतको आिारमा 
नमूना पर्यटन गन्तव्र्को अध्र्र्न तथा छनौट गरी सम्वचन्ित चजल्ला समन्वर् सधमधतबाट अनमुोदन गराइने छ  
र र्सरी प्राप्त अध्र्र्न प्रधतवेदन आगामी र्ोजना तजुयमामा सहार्क हनुछे ।  

८. प्रदेशस्तरमा पर्यटन ऐन, धनर्म, मापदण्ड, कार्यववधि, गरुुर्ोजना धनमायण 
ववद्यमान संचघर् पर्यटन ऐन कानूनको बहृत अध्र्र्न गरी प्रदेश नं. ३ को ऐन धनर्म पर्यटकमैरी बनाउन 
सरोकारवालाहरुको सझुाव समेतको आिारमा प्रदेशस्तरीर् पर्यटन ऐन, धनर्म, पर्यटन मापदण्ड, कार्यवधि तथा 
गरुुर्ोजना तर्ार गरी लाग ुगररनेछ । उक्त कानूनहरु तर्ारीका लाधग मन्रालर् तथा आर्ोजनाले सम्बचन्ित 
क्षेरका ववज्ञ परामशयदाताको सहर्ोग धलनछे । पर्यटन ब्र्बसार्ी, उद्यमी, आन्तररक तथा बाह्य लगानीकताय 
समेतलाई र्स के्षरमा पर्यटन ववकासको के्षरमा लगानी गनय आकवषयत एवं प्रोत्सावहत गरी आन्तररक तथा बाह्य 
पर्यटन आगमन बवृर्द् एवं बसाई लम्ब्र्ाउन,े स्थानीर् उपज तथा सेवाको उपर्ोग/खपतमा बवृर्द् गने वकधसमको 
नीधतहरु तर्ार गरी लाग ुगररने छ । 

९. पर्यटन सूचना केन्ि धनमायण, व्र्वस्थापन, पर्यटन नक्सा, 3D म्र्ावपङ्ग सवहत 
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९.१  पर्यटन सूचना केन्ि धनमायण तथा व्र्वस्थापन 
प्रदेश नं. ३ अन्तरगत धनमायण भएका पर्यटन सूचना केन्िको बस्तचुस्थती अध्र्र्न, उक्त केन्िको पूवायिार थप 
तथा स्तरोन्न्ती र नर्ाँ पर्यटन सूचना केन्िको धनमायणको लाधग परामशयदाता मार्य त तर्ार गररएको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न तथा ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनले धसर्ाररस गरेको आिारमा ववद्यमान पर्यटन सूचना केन्िको पूवायिार 
थप तथा स्तरोन्न्ती गनय रकम खचय गररने छ । पर्यटन सूचना केन्ि धनमायण तथा व्र्वस्थापनको कार्य परामशयदाता 
ठेक्का प्रकृर्ाद्वारा धनमायण कार्य गररने छ । पर्यटन सूचना केन्ि धनमायण भएपधछ त्र्सको संचालन तथा व्र्वस्थापन 
कार्य स्थाधनर् सरकारको समन्वर् र सहकार्यमा गररने छ । 

९.२  पर्यटन नक्सा 3D म्र्ावपङ्ग सवहत  
प्रदेश नं. ३ को पर्यटन प्रवर्द्यनको लाधग पर्यटन नक्सा सवहतको 3D म्र्ावपङ्ग (Computer Apps) तर्ार गरी 
पर्यटवकर् के्षरको बारेमा सूचना प्रदान गरी पर्यटकलाई आकषयण गररने छ । पर्यटन नक्सा सवहतको 3D 
म्र्ावपङ्ग गनुय अगाडी र्स सम्वन्िमा परामशयदाताबाट सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य सम्पन्न गररने छ । सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्नले पर्यटन नक्सा सवहतको 3D म्र्ावपङ्ग गनुय पर्यटन प्रवर्द्यनको लाधग उपर्कु्त देखाएको खण्डमा 
परामशयदाताबाट कार्यसूचच तथा धबड डकुमेण्ट तर्ार गरी कार्यसम्पन्न गनयको लाधग आशर्पर आव्हान गररने छ 
। र्सरी छनौट गररएका परामशयदाताबाट प्राववधिक र आधथयक प्रस्ताव माग गरी छनौट भएको एक 
परामशयदातालाई पर्यटन नक्सा सवहतको 3D म्र्ावपङ्गको लाधग ठेक्का प्रणाली अवलम्वन गरी कार्य सम्पन्न गनय 
चजम्मेवारी ददईन ेछ ।  

१०. प्रदेश नं. ३ को पर्यटन ब्राण्ड नाम तर्ारी तथा धनमायण 
र्स मन्रालर्ले प्रदेश नं. ३ को पर्यटन ब्राण्ड बनाउन पूवयतर्ारीका लाधग पर्यटन क्षेरका सरोकारवाहरुको 
सहभाधगता हनुे गरी Brand Development  Workshop आर्ोजना गनेछ । पर्यटन ब्राण्ड चचधरत गरी नमूना 
पेश गनय राविर् पधरकामा सावयजधनक सूचना प्रकाशन गरी सवयसािारणलाई आव्हान गनेछ र प्राप्त नमूनाहरु 
मध्रे्बाट एक वटा उत्कष्ट नमूना ब्राण्ड नाम छनौट गरी ववजेतालाई परुस्कृत गररनेछ । उक्त नमूनालाई 
पररस्कृत रुप )उपरू्क्त आकार, रंग आदद) मा ववकधसत गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. ३ को पर्यटन 
ब्राण्ड/लोगो/कोटेशनको रुपमा ग्रहण गरी आवश्र्क लोगो/कोटेशन धनमायण गनेछ । पर्यटन ब्राण्ड तर्ारी 
कार्यमा नेपाल पर्यटन बोडय र सरोकारवालाहरुसंग समन्वर् तथा सहकार्य गरर तर्ार गररनेछ । 

११. प्रदेश नं. ३ को पर्यटन ब्राण्ड,  पर्यटन प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन र धबतरण 
बुदँा नं. १० को प्रकृर्ाबाट उत्पादन भएको प्रदेश नं. ३ को पर्यटन ब्राण्डको ववधभन्न मोडल )लोगो, होलोग्राम, 

बहृत धडजाइनका स्टीकर, लकेट) मा उत्पादन गने, पर्यटन प्रचार सामागीहरु जस्तै पर्यटक सूचना म्र्ाप, धडचजटल 
नक्सा, क्र्ालेण्डर, ब्राउसर, पोस्टर, पम्पलेट, श्रब्र् दृश्र् आददको उत्पादन र ईलेक्रोधनक संचार, परपधरका, 
बलेुवटन, पर, पररपर आददको माध्र्मबाट ववतरण गररने छ । 

१२. पर्यटकीर् क्षरेको राविर् प्रचार प्रसार 
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पर्यटकीर् पवहचान झल्काउन ेलोगो, होलोग्राम, बहृत धडजाइनका स्टीकर, लकेट आददलाई सूचना म्र्ाप, धडचजटल 
नक्सा, क्र्ालेण्डर, ब्राउसर, पोस्टर, पम्पलेट, होधडङ्ग बोडय, वाल पेचन्टङ्ग, वटशटय, ब्र्ाग,  टोपी, श्रब्र् दृश्र् आददलाई 
ईलेक्रोधनक संचार, परपधरका, बलेुवटन, पर, पररपर, वेभसाईट, सामाचजक संजाल आददको माध्र्मबाट राविर् 
स्तरमा प्रचार प्रसार गररनेछ।ववधनर्ोचजत रकम पर्यटन प्रवर्द्यनका लाधग ददवस ववशषे समारोह, अन्तरवक्रर्ा, 
बैठक आदी आर्ोजना गरर प्रचार प्रसार गररने कार्यमा  समेत रकम खचय गररने छ । 

१३. पर्यटकीर् क्षरेको अन्तराविर् प्रचार प्रसार 
बुदँा नं १२ मा उल्लेचखत पर्यटकीर् पवहचान झल्काउने सामाग्रीहरुको बाह्य धनकासी, ईलेक्रोधनक संचार, 

परपधरका, बलेुवटन, पर, पररपर, वेभसाईट, सामाचजक संजाल, सेधमनार, कन्सटय, ववदेशी पाहनुालाई कोशेली वा 
मार्ाको चचनो प्रदान गरेर समेत पर्यटकीर् क्षेरको अन्तराविर् स्तरमा प्रचार प्रसार गनेछ । त्र्सैगरी र्स्ता 
पर्यटवकर् क्षेरमा अन्तराविर् गोवष्ठ, सेधमनार, Bilateral and Multilateral Tourism Agreements, नेपालको पर्यटवकर् 
गन्तब्र्हरुको बारेमा ववदेशी Expo, Seminar, Summit हरुमा Stall राख्न े समेतका कृर्ाकलापबाट 
अन्तराविर्स्तरमा प्रचारप्रसार गररने कार्यमा रकम खचय गररने छ । 
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१४. कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको लाधग पर्यटन सधमधत गठन, दताय तथा सधमधत पररचालन मापदण्ड धनमायण 
पर्यटन प्रवर्द्यनका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लाधग १३ वटै चजल्लाहरुमा सरोकारवालाहरु रहन े
गरी चजल्लास्तरमा तथा मखु्र् मखु्र् पर्यटकीर् क्षरेमा स्थानीर्स्तरमा पर्यटन सधमधतको गठन गररने छ । सधमधत 
गठनका लाधग बैठक संचालन, वविान तर्ारी, संस्था दताय गनय सहजीकरण गरी सधमधतलाई पररचालन गने 
कार्यववधि तर्ार गनयको लाधग समेत रकम खचय गररने छ ।  

१५. डा. प्रल्हाद र्ोञ्जन रेडपाण्डा पदमागय घोषणा तथा स्तरोन्नचत्त 
१५.१ डा. प्रल्हाद र्ोञ्जन रेडपाण्डा पदमागय घोषणा  

वहमाली क्षेरको पर्यटन ववकासका प्रणेता डा. प्रल्हाद र्ोञ्जनले परु् र्ाएको र्ोगदानको कदर गदै रसवुा चजल्लाको 
स्र्ाफु्रवेसी देचख लाङ्गटाङ्ग क्र्ाचन्जङ्गसम्मको पदमागयलाई सरोकारवालाहरुको उपचस्थधतमा एक समारोहको 
आर्ोजना गरी डा. प्रल्हाद र्ोञ्जन रेडपाण्डा पदमागय घोषणा गररनेछ । घोषणा गनुयपूवय सरोकारवालाहरुसगँ 
समन्वर् गरी उक्त पदमागयको अविारणा पर तर्ार गररन ेछ । 

१५.२ स्र्ाफु्रवेसी देचख लाङ्गटाङ्ग क्र्ाङ्गचजङ्ग पदमागय )डा. प्रल्हाद र्ोञ्जन रेडपाण्डा पदर्ारामागय) स्तरोन्नधत 
वहमाली क्षेरको पर्यटन ववकासका प्रणेता डा. प्रल्हाद र्ोञ्जनले परु् र्ाएको र्ोगदानको कदर गदै रसवुा चजल्लाको 
स्र्ाफु्रवेसी देखी लाङ्गटाङ्ग क्र्ाङ्गचजङ्ग पदमागयको स्तरोन्नतीको लाधग परामशयदाताबाट तर्ार गररएको ववस्ततृ 
र्ोजना बमोचजम उक्त पदमागयको स्तरोन्नतीको कार्य प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार गराइनछे । 

१६. केबलुकार धनमायणका लाधग पूवय सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
काठमाण्डौं चस्थत स्वर्म्भ ुदेचख नागाजुयन, रामेछापको धसत्खाखाडादेवव देचख शैलङु्ग, िाददङ्गको मलेख ुदेचख धसवर्द्लेक 
र रसवुाको िनु्छे देचख गोसाईकुण्डसम्म केबलुकार संचालनको लाधग परामशयदाताबाट पूवय सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
कार्य सम्पन्न गररनछे । 

१७. भ्रू् टावर धनमायण 
पर्यटकलाई वन, वन्र्जन्त,ु जैववक वववविता र पर्ायवरणको अवलोकनको लाधग प्रदेश धभरका प्रस्ताववत वहलस्टेशन 
तथा स्वीकृत कार्यक्रम अनसुारका अन्र् धबधभन्न स्थानहरुमा भ्रू्टावर धनमायण गररने छ । भ्रू्टावर धनमायण हनु े
स्थान ववशेषको भौगोधलक अवचस्थधतलाई ध्र्ान राख्दै स्रक्चरल धडजाईन र स्थान धबशेषको साँस्कृधतक, िाधमयक 
र जैववक मौधलकता झचल्कन ेगरर परामशयदातावाट तर्ार गररएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन बमोचजम भ्रू्टावर 
धनमायण कार्य गनयको लाधग प्रचधलख सावयजधनक खररद ऐन बमोचजम ठेक्का प्रकृर्ा अवलम्वन गररने छ । 
धनमायणपधछ भ्रू्टावर संरक्षण, व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन कार्य स्थानीर् सरकारको सहर्ोग तथा सहकार्यमा गररन े
छ ।  
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१८.  होमस्टे संचालन मापदण्ड तर्ारी र सामदुावर्क होटेल तथा लज सञ्चालनको लजको मापदण्ड धनमायण 
)काठमाण्डौ उपत्र्का बाहेकका १० चजल्ला) 

१८.१ मापदण्ड तर्ारी 
ग्रामीण क्षेरका स्थानीर् जनसमदुार्मा स्वरोजगारका अवसर धसजयना हनुे तथा आम्दानी वृवर्द्को माध्र्मबाट 
जीवनस्तरमा सिुार ल्र्ाउन ेप्रकृधतका ग्राधमण पर्यटन पूवायिारको ददगो ववकास गने,  ग्रामीण पर्यटनको माध्र्मबाट 
ववपन्न, मवहला, आददवासी जनजाती र हालसम्म समेट्न नसवकएका समूहको समेत संलग्नता रहने गरी पर्यटन 
व्र्वसार्बाट प्राप्त हनुे लाभलाई समदुार्को पहुँचधभर ल्र्ाउने संरचनाको धनमायण र ववकास गने संचघर् पर्यटन 
नीधत, २०६५ र होमस्टेको माध्र्मबाट पर्यटनको ववकास, प्रबयर्द्न, व्र्वस्थापन र धनर्मन गनय जारी भएको 
होमस्टे संचालन कार्यववधि, २०६७ समेतको आिारमा आर्ोजनाले प्रदेश नं. ३ को होमस्टे संचालन मापदण्ड 
तर्ारी गररने छ ।उक्त कार्यको लाधग आवश्र्कता बमोचजम सरोकारवालाहरु ववच अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 
संचालन गररनेछ ।त्र्सैगरर काठमाण्डौ उपत्र्का बाहेकका १० चजल्लामा सामदुावर्क होटल तथा लज 
सञ्चालनका समेत मापदण्ड धनमायण गररने छ ।  

१८.२ परुाना होमस्टेलाई सहर्ोग  
स्वीकृत मापदण्ड अनसुार र्स प्रदेश नं. ३ अन्तरगतका ववधभन्न चजल्लाहरुमा रहेका परुाना होमस्टेहरुलाई 
सहर्ोग गररने छ । 

१८.३ होमस्टे संचालन समदुार् तथा घरिरुी छनौट  
स्थाधनर् सरकार तथा सरोकारवालाहरुसंग समन्वर् तथा सहकार्यमा होमस्टे संचालन समदुार् तथा घरिरुी 
छनौट गररने छ । 

१८.४ होमस्टे पवुायिार धनमायण शौचालर्, खानपेानी, Solar बत्ती आदद धनमायणमा सहर्ोग )प्रदेश तथा समदुार् साझेदारी) 
होमस्टे संचालनका लाधग पवहचान एवं छनौट भएका स्थानहरुमा आवश्र्क पने अत्र्ावश्र्क भौधतक पवुायिारहरु 
धनमायणका लाधग आर्ोजनाबाट पूवायिारहरुको अध्र्र्न गरी, धडजाईन तथा ईवष्टमेट तर्ार गरी आवश्र्कता 
अनसुार प्राधबधिक र आधथयक सहार्ता उपलब्ि गराईने छ । पूवायिार धनमायणको काम प्रदेश र स्थानीर् 
समदुार्को साझेदारीमा उपभोक्ता सधमधत मार्य त संचालन गररने छ । 

१८.५ चजल्ला सभावाट सामदुावर्क र सहकारी होमस्टे स्थापना क्षरे छनौट 
मन्रालर्को पहलमा सम्वचन्ित चजल्ला समन्वर् सधमधतबाट सामदुावर्क र सहकारी होमस्टे स्थापना गनयको 
लाधग प्रदेशधभर उपरू्क्त क्षरे छनौट गररनछे । पर्यटवकर् संभावना बोकेका, प्राकृधतक तथा साँस्कृधतक एवं 
िाधमयक महत्वका के्षरहरुलाई प्राथधमकता ददई होमस्टे स्थापनाका लाधग स्थान छनौट गनुयपने छ । 
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१८.६ हेलम्ब,ु सोमदाङ्ग, मडेु, शैलङु्ग, चशवालर्, चचत्लाङ्ग र दामन क्षरेमा कम्रू्धनटी लज धनमायण संचालन/होमस्टे 
 धलङ्कअपमा सहर्ोग 

पर्यटवकर् संभावना बोकेका, प्राकृधतक तथा साँस्कृधतक एवं िाधमयक महत्वका के्षरहरुमा जान े सबयसािारण, 

स्थानीर्/बाह्य पर्ायपर्यटन लगार्तलाई सहार्ता पगु्न ेएवं समारोह, गोवष्ठ, सेधमनार, आमभेला जस्ता कार्यक्रम समेत 
संचालन गनय सवकने गरी कम्रू्धनटी लज धनमायण एवं संचालन गररने छ । उक्त कम्र्धुनटी लज धनमायणका लाधग 
परामशयदाताबाट तर्ार गररएको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न र ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदका आिारमा   धसन्िपुाल्चोकको 
हेलम्ब ुर मडेु, रसवुाको सोमदाङ्ग, रामेछापको  शैलङु्ग, चशवालर् र मकवानपरुको चचत्लाङ्ग र दामन गरी ७ ओटा 
क्षेरमा कम्रू्धनटी लज धनमायण गररने छ । स्थाधनर्स्तरमा संचालक सधमधत गठन गरी सोही सधमधतबाट 
कम्रू्धनटी लजको संचालन गररनेछ । साथै कम्रू्धनटी लज संचालक धबचमा पारस्पररक पर्यटकीर् अनभुव र 
सूचनाको आदान प्रदान गरी एक क्षेरमा बसेका पर्यटकको बसाइलाई अको क्षरेसम्म परुाई होमस्टे धलङ्कअपमा 
सहर्ोग परुाइन ेछ । 

१८.७ एक चजल्ला एक सहकारी तथा समदुार् होमस्टे संचालनमा पवुायिार धनमायण सहर्ोग )काठमाण्डौ उपत्र्का बाहेक 
१० चजल्ला) 

 ग्रामीण पर्यटनको माध्र्मबाट ववपन्न, मवहला, आददवासी जनजाती जस्ता वपछधडएका समूहको समेत संलग्नता 
रहन ेगरी पर्यटन व्र्वसार्बाट प्राप्त हनुे लाभलाई समदुार्को पहुँचधभर ल्र्ाउने संरचनाको धनमायण र ववकास 
गने हेतलेु एक चजल्ला एक सहकारी तथा समदुार् होमस्टे संचालनका लाधग आवश्र्क पवुायिार धनमायणमा 
सहर्ोग परु्ायईने छ । पर्यटन नीधत २०६५, होमस्टे संचालन कार्यववधि, २०६७ र प्रचधलत होमस्टे मापदण्डले 
उल्लेख गरेका प्राबिानहरुलाई पालना गदै चजल्लास्तरमा छनौट भएका होमस्टे संचालन हनुे के्षरहरुमा आवश्र्क 
पने प्राथधमक भौधतक पवुायिारहरु (खानेपानी, शौचालर्, सडक बचत्त, गोरेटो बाटो, साँस्कृधतक मनोरञ्जन घर, 

संग्राहालर् आदी) धनमायण कार्य उपभोक्ता सधमधत मार्य त गराईन ेछ । धनमायण भएका भौधतक  पवुायिारहरुको 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापन स्थाधनर् धनकार्संग समन्वर् गरी गठन गररएको होमस्टे संचालक सधमधतबाट गररन े
छ ।  

१८.८ चशवपरुी रा.धन मध्र्वती क्षरेमा होमस्टे ववकास तथा ववस्तार 
चशवपरुी नागाजुयन राविर् धनकुञ्जको मध्र्वधतय के्षरमा रहेका प्राकृधतक, साँस्कृधतक तथा िाधमयक दृवष्टकोणले 
महत्वपणुय के्षरलाई होमस्टेको रुपमा ववकास गरी ग्रामीण पर्यटनको माध्र्मबाट ववपन्न, मवहला, आददवासी जनजाती 
जस्ता वपछधडएका समूहको समेत संलग्नता रहने गरी पर्यटन व्र्वसार्बाट प्राप्त हनुे लाभलाई समदुार्को 
पहुँचधभर ल्र्ाउन े संरचनाको धनमायण र ववकास गनय राविर् धनकुञ्ज, मध्र्वधतय क्षेर ब्र्बस्थापन सधमधत तथा 
सरोकारवाला धनकार्हरु समेतको सहभाधगता एवं समन्वर्मा होमस्टेको ववकास र ववस्तार गररने छ । पर्यटन 
नीधत २०६५, होमस्टे संचालन कार्यववधि, २०६७ र प्रचधलत होमस्टे मापदण्डले उल्लेख गरेका प्राबिानहरुलाई 
पालना गदै छनौट भएका क्षरेहरुमा आवश्र्क पने प्राथधमक भौधतक पूवायिारहरु धनमायण कार्य प्रचधलत सावयजधनक 
खररद ऐन बमोचजम गररने छ । धनमायण भएका भौधतक  पवुायिारहरुको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन स्थाधनर् 
धनकार्संग समन्वर् गरी गठन गररएको होमस्टे संचालक सधमधतबाट गररने छ ।  
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१८.९  होमस्टेका संचालक वा समुदार्हरुलाई Hospitality Management Training 
स्वच्छ, स्वस्थ र आकषयक वातावरणमा स्थानीर् मौधलकता झल्कने गरी होमस्टे संचालन गराउन प्रचधलत ताधलम 
मागयदशयन ् )Training Manual) को आिारमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोजना बनाई ववज्ञ श्रोत ब्र्चक्तहरुबाट 
प्रर्ोगात्मक् ववधिबाट होमस्टेका संचालक, कुक, वेटर, हचस्पटाधलटी क्षेरमा क्षमता ववकास र पररस्कृत पोशाक 
पवहरन, सरसर्ाई, वातायलाप, उठबस, सेवा प्रवाह तथा वोली व्र्वहार आदद पक्ष समेटेर आर्ोजनाले प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन अनसुार होमस्टेका संचालक वा समुदार्हरुलाई Hospitality Management Training 
संचालन गररने छ । 

१८.१० पूवायिार सवेक्षण (होमस्टे) 

चजल्ला समन्वर् सधमधतवाट होमस्टे सञ्चालनका लाधग छनौट भएको स्थानको पूवायिार सवेक्षण कार्य पर्यटन 
ववकास आर्ोजनाबाट सम्पन्न गररनेछ । पूवायिार सबेक्षणको धसलधसलामा होमस्टे सञ्चालनका लाधग आवश्र्क 
पने पूवायिारहरुको वववरण संकलन गररने छ । ववधनर्ोचजत रकम वववरण संकलन कार्य गदाय हनुे बैठक 
संचालन, स्देशनरी सामाग्री, र्ातार्ात खचय लगार्तका चशषयकहरुमा खचय गररनेछ ।  

१९. पदमागय स्तरोन्नती तथा धनमायण 
पर्यटक पदमागय स्तरोन्नती, सिुार तथा धनमायण कार्यक्रम अन्तगयत पैदल मागयको भकु्षर् तथा पवहरो धनर्न्रण, 
पदमागय अवरुर्द् पाने झाडी बटु्टर्ान, काँडा, ढुङ्गा, चट्टान बाटोबाट पन्छाउन,े कूलो भेल पानीलाई वकनारा तर्य  
सोज्र्ाउन,े बाटो समथर पाने, उकाली-ओरालीमा ढुङ्गा छाप्न,े स-साना खोल्सीमा र्ड्के वा स-सानो कलभटय 
धनमायण गने, बाटोमा ठाउँ ठाउँमा स्वच्छ खाने पानी र शौचालर् धनमायण गने र आवश्र्क अनसुार ईचन्जधनर्ररङ्ग 
धडजाईन गरी स्लोप ग्रधेडर्न्ट धमधनमाइज गरी उकालोमा खचुककला, स्टेवपङ्ग बनाई ढुङ्गा धबछ्याई, पानीको 
धनकासलाई च्र्ानलाईज गरी पूवायिार धनमायण गररने छ । पर्यटनको संभावना बोकेको ककनी, सूर्यचौर, कटुमसाङ्ग, 
बागमारा क्षेरमा स्थानीर् बस्त,ुउपज,पर्यटन सेवा तथा ससँ्कृधतहरुको प्रबर्द्यन गदै पर्यटन पदमागय ववकास गररन े
छ । जैववकवववविताको दृवष्टकोणले महत्वपूणय रहेको मकवानपरुको करुणाभमूी सामदुावर्क वन अन्तगयत पने 
पर्यटनको संभावना बोकेको बाटोलाई प्राकृधतक रुपमै रहने गरी जैववकवववविता मागयको रुपमा स्तरोन्नचत्त गररन े
छ । उपरोक्त पदमागयहरुको धनमायण एवं स्तरोन्नचत्त गने कार्य सरोकारवालाहरुसंग छलर्ल र समन्वर् गरी 
परामशयदाताबाट तर्ार गररएको सभे, धडजाईन, ड्रईङ्ग तथा लगत ईवष्टमेट बमोचजम प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन 
अनसुार धनमायणको कार्य गररन ेछ ।  

१९.१ ककनी, सूर्यचौर, कटुमसाङ्ग, वागमारा अरगाधनक पर्यटन पदमागय ववकास  
१९.२ करुणाभमूी सामदुावर्क वनमा जैववकवववविता मागय स्तरोन्नती 
१९.३  क्र्ाचन्जङ्ग गमु्बा देचख घ्र्ाङ्गरे्दी पर्यटन पदमागय स्तरोन्नती 
१९.४ गमु्बा, पेमासाल, भैरवकुण्ड, धलस्ती, दगुनुागढी, तातोपानी पदमागय धनमायण र स्तरोन्नती 
१९.५ दठकुरी पैदल पर्यटन पदमागय 
१९.६ चचज जनजाधत पदमागय 
१९.७ पानी महुान, नागी गमु्बा पदमागय स्तरोन्नी )चशवपरुी रा.धन.) 
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१९.८ रु्लबारी गेट देचख जामाचो, सानागाँउ पदमागय स्तरोनन्ती 
१९.९ सीतापाइला,गोदामथोक, चस्वटरजल्र्ाण्ड हुँदै इन्िदह पदमागय धनमायण र स्तरोन्नती  
१९.१०  धसन्ि ुहेररटेज पदर्ारा रेल ववस्तार/स्तरोन्नती 
१९.११ चशवपरुी रा.धन. धभर गोरेटो वाटो स्तरोन्नती 
१९.१२ तान्चोक िधुलखेल नमोवरु्द् तेमाल पर्यटवकर् मागय धनमायण 
१९.१३ तामाकोशी, धसत्खा, खाँडादेवव, अग्लेश्वर, राजभीर, शैलङु्ग, मढेु, काधलञ्चोक, धभमसेनथान रुट धनमायण 
१९.१४ मध्र्पहाधड वन कोरीडोर ववकास गोलोन्जोल धसन्िलुी 
१९.१५  पदाली कोटडाडँा हुंदै लाकुरी भञ्ज्र्ाङ्ग,ररसाल डाडँा बाट वढकसपाखा ढुङ्गेन आउने पैदल मागय सिुार 

र पवुायिार धनमायण )लामाटार लधलतपरु) 
१९.१६ लाङ्गटाङ्ग, गोसाईकुण्ड पदमागयमा एवककृत रुपमा पवुायिार धनमायण सहर्ोग )पदमागय स्तरोन्नती, 

ववश्रामस्थल, शौचालर्, खानपेानी, व्र्वस्थापन र सचुना बोडय स्थापना 

१९.१७ जंगल सर्ारी वाटो सिुार सौराहा देचख टाइगरटप्स सम्म  
चचतवन राविर् धनकुञ्जको सौराहा देखी टाईगर टप्स सम्म जंगल धभधर सर्ारीबाटो सिुार गरर धनर्धमत 
पेरोधलङ्ग, पर्यटन जंगल सर्ारी तथा र्ार्रलाईन लगार्तका कृर्ाकलापमा उपर्ोगमा ल्र्ाईने छ । 
केचन्िर् वन तथा वातावरण मन्रालर्को सहमधत धलई उक्त कार्यक्रम चचतवन राविर् धनकुञ्ज मार्य त नै 
संचालन गनय सहमधत धलई त्र्हा ँ संचालन गररन ेअन्र् कृर्ाक्लापहरु समेतको अचख्तर्ारी संबचन्ित 
धनकुञ्जलाई नै ददई कार्यक्रम संचालन गररन ेछ । धनकुञ्जले कार्यक्रमको धनर्धमत प्रगधत वववरण र्स 
मन्रालर् तथा पर्यटन धबकास आर्ोजनामा पेश गने छ । 

१९.१८ जोचखम पदमागयमा ववश्राम घर सोलार चस्रट वनाइ बत्ती जडान   (िाददङ्ग सोम्दाङ्ग) 
गणेश वहमाल र रुवी भ्र्ालीको जोचखम पदर्ारामा जाने पर्यटकको सधुबिाको लाधग सोमदाङ्गमा ववश्राम 
घर, सोलार चस्रट बनाई वत्ती जडान गररनछे । उपभोक्ता सधमधतबाट पर्यटन पवुायिार धबकास 
धनमायणसम्बन्िी कार्य गराउन ेकार्यववधि, २०७१, पर्यटन सेवा प्रबाह धनदेचशका, २०७० तथा साबयजधनक 
खररद ऐन धनर्म लगार्तले उल्लेख गरेका प्राबिानहरुको पालना गररने छ । 

१९.१९ जोचखम पदमागयमा ववश्राम घर सोलार चस्रट वनाइ बत्ती जडान (रोल्वाधलङ्ग मागय) 
रोल्वाधलङ्ग मागयको जोचखम पदर्ारामा जाने पर्यटकको सधुबिाको लाधग ववश्राम घर, सोलार चस्रट बनाई 
वत्ती जडान गररनेछ । उपभोक्ता सधमधतबाट पर्यटन पवुायिार धबकास धनमायणसम्बन्िी कार्य गराउन े
कार्यववधि, २०७१, पर्यटन सेवा प्रबाह धनदेचशका, २०७० तथा साबयजधनक खररद ऐन धनर्म लगार्तले 
उल्लेख गरेका प्राबिानहरुको पालना गररने छ । 

१९.२० लगलगेपाखा सामदुावर्क वनमा ग्रीन रेल धनमायण 
लगलगेपाखा सामदुावर्क वनको जैववक ववववविता संरक्षण गदै पर्ायपर्यटन अधभवृवर्द् गरी सा.व.उ.स.को 
आर्श्रोतमा टेवा परु् र्ाउन धडधभजन वन कार्ायलर्द्वारा सामदुावर्क वन कार्यर्ोजनामा उक्त कार्यक्रम 
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समावेश गरी सा.व.उ.स. मार्य त प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ग्रीन रेल धनमायण कार्यक्रम 
संचालन गररने छ । 

२०. स्मधृत भवन, पाकय /पषु्पबावटका/उद्यान, गोलघर, िमयशाला लगार्तका पर्यटन पबुायिार धनमायण तथा ब्र्बस्थापन 

नेपालमा राजनीधतक पररवतयन ल्र्ाउन र्ोगदान परु् र्ाउने राविर् व्र्चक्तत्वहरुको स्मधृत र बधलदानी आन्दोलनको 
सम्मानमा स्मधृत भवन/पाकय /पषु्पवावटका धनमायण तथा गोलघर, िमयशाला संचालन गनय परामशयदातार्द्ारा चजल्ला 
समन्वर् सधमधत वा स्थानीर् तह वा स्थानीर् सरोकारवालासंगको समन्वर्मा स्थान छनौट गरी तर्ार गररएको 
ववस्ततृ र्ोजनाको आिारमा प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार तपधसलको कार्यक्रमहरु धनमायण तथा संचालन 
गररनेछ । 

२०.१ आजादस्मधृत भवन तथा पषु्पवावटका धनमायण  
२०.२ चचतवनको परेवाकोटमा स्थानीर् सधमती मार्य त जेपी स्मतृी पाकय  तथा गोलघर िमयशाला संचालन 
२०.३ धसन्िलुीको दमु्जामा )ववपी कोइरालाको) र रामेछाप डाडँामा )पषु्पलालको) साधलक सवहतको स्मतृी 

पाकय  धनमायण 
२०.४ पोष्ट वहादरु वोगटी स्मधृत वावटका धनमायण 
२०.५ वपस्कर, धभमान र दोरम्भा स्मतृी पाकय   
२०.६ चजरर चस्थत टोधनहेगन उद्यान तथा पर्यटन पवुायिार धनमायणमा सहर्ोग 
२०.७ चजरर चस्थत एडमण्ड वहलारर उद्यान तथा पर्यटन पवुायिार धनमायणमा सहर्ोग  
२०.८ पषु्पलाल पाकय  हेटौडामा पषु्पलालको पणुयकदको शाधलक धनमायण 

 
२१. पर्यटकीर्/मैरीवन वगैचा पाकय  धनमायण, पूवायिार धनमायण, बावटका धनमायण, स्तरोन्नती 

ववद्यमान सािन श्रोत, भौधतक संरचना, पूवायिार, आवश्र्क्ता र संभावना आददको स्थलगत सवेक्षण, 

सरोकारवालाहरुसंगको छलर्ल र समन्वर्मा कार्यक्रमगत पर्यटकीर्/मैरी/वन वगैचा पाकय  धनमायण, पूवायिार 
धनमायण, बावटका धनमायण/स्तरोन्नतीको लाधग तर्ार भएको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन अनसुार तपधसलको कार्यक्रमहरु धनमायण तथा संचालन गररनछे । 

२१.१ बढुीचौर पर्यटकीर् पाकय  पूवायिार धनमायण 
२१.२ मध्र्परु नगरपाधलका वडा नं .४ बालकुमारी सामदुावर्क वनमा पाकय  धनमायण 
२१.३ बरु्द् पाकय  धनमायण धरपरुासनु्दरी 
२१.४ मकवानपरुको र्ाखेलमा मैरी पाकय  धनमायण 
२१.५ नवुाकोट चचम्टेश्वरमा वन वगैचा पाकय   
२१.६ थमुपाखर गोल्मे पाकय  धनमायण,धसन्िपुाल्चोक  
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२१.७ ववन्जेल वावटका धनमायण बलेर्ी 
२१.८  वढुाधनलकठको आइतवारेमा पाकय  धनमायण 
२१.९  औराडाँडा र बजुायडाँडा लालीगरुास पाकय  व्र्वस्थापन,मकवानपरु 
२१.१० धनलवराही जंगलमा पाकय  धनमायण 
२१.११ ददव्र् सेवा धनकेतन )जेष्ठ नागररक पाकय ) 
२१.१२  ठुलाघर डाडँा बाववर्ा खकय  पर्यटवकर् पाकय  धनमायण रामेछाप 
२१.१३ पुगँीखोला तलाउ सवहतको पाकय  धनमायण 
२१.१४  सूर्ववनार्क चस्थत गणेशमान बावटकाको स्तरोन्नती  
२१.१५  लधलतपरु मनमोहन पाकय  संभाव्र्ता अध्र्र्न तथा धनमायण 

२१.१६  वम्रु् वार्लखोला ताल तथा हररर्ाली ववकास कार्यक्रम 
धसमसार के्षर जैववकवववविता संरक्षणका दृवष्टकोणले महत्वपणुय हनुे हुँदा र्सबाट पर्ायपर्यटनमा टेवा 
परु्ायउन धमचाहा प्रजाधतका घाँस सरसर्ाई, पानी श्रोतको धनरन्तरता प्रवियन, जानकारीमलुक होधडयङ्ग बोडय, 
ताल वररपरी रु्ट रेल धनमायण लगाएतका कृर्ाक्लाप संचालनका साथै वकनारामा सदावाहर ववरुवा 
रोपण गरी हररर्ाली समेत कार्म गररन ेछ ।   

२१.१७  जलववहार सवहतको वपकनीक तथा पाकय  धनमायण दोलालघाट 
प्रदषुण रवहत रमणीर् स्थानमा पदमागय, मोटेरेवल बाटो, पावकय ङ्ग स्थल, मनोरञ्जन तथा चचल्डे्रन पाकय  र 
बगैंचा, खाना पकाउने इन्िन, चलुो, भाँडाकँुडा, खानेपानी, भाँडा सर्ा गने ब्र्वस्था र शौचालर्, ववजलुी, 
इन्टरनेट, होटेल, साउण्ड धसस्टम, वपकधनक स्थल, खाद्य तथा पेर् पदाथयको पसल, मचान, गोलघर, 

बोवटङ्गका लाधग नाँउको सवुविा, मनोरञ्जन स्थल सवहतको सवुविा सम्पन्न जलववहार सवहतको वपकनीक 
तथा पाकय  धनमायणको लाधग तर्ार भएको ववस्ततृ अर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा  ठेक्का प्रकृर्ाबाट धनमायण 
गररनेछ । 

२१.१८  समदुार्मा आिाररत पर्यवटकर् पदमागयमा पने खोला वकनारमा प्राकृधतक swimming pool भोटेकोशी, 
धरशलुी, खकुोट 
प्राकृधतक Swimming Pool धनमायणको लाधग सम्भाब्र्ता अध्र्र्नले औल्र्ाएका के्षरहरुमध्रे् उपर्कु्त 
स्थानको  तर्ार गररएको ववस्ततृ अर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा ठेक्का प्रकृर्ा मार्य त Natural 

Swimming Pool धनमायण गररने छ । के्षर छनौट र Swimming Pool ब्र्बस्थापनका लाधग Nepal 

Rafting Association  (NRA) र स्थाधनर् सरकारसँग समन्वर् गररन े छ । Swimming Pool को 
व्र्वस्थापनको चजम्मेबारी तोक्ने सम्वन्िमा स्थाधनर् सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गरर धनणयर् गररन े
छ । 

Dell
Stamp



20 

२१.१९  चझरघारीमा मैरी बगैंचा धनमायण  
हररर्ाली कार्म गरी मनोरञ्जन र पर्ायपर्यटन अधभववर्द् गनयको लाधग मकवानपरु चजल्लाको चझरघारीमा 
मैरी बगैंचा धनमायणको लाधग तर्ार भएको बगैंचाको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा प्रचधलत 
सावयजधनक खररद ऐन अनसुार धनमायण कार्य संचालन गररनछे । 

२१.२०  सनुकोशी वाह्रववसे इको तथा मेधडटेसन पाकय  

एक चजल्ला, एक नमूना पर्यटन गन्तव्र् पूवायिार धनमायण सहर्ोग कार्यक्रम अन्तगयत ् धसन्िपुाल्चोक 
चजल्लामा सनुकोशी वाह्रववसे इको तथा मेधडटेसन पाकय  धनमायण गनयका लाधग परामशयदाताबाट तर्ार 
गररएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन )DPR) तर्ार गराई प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार ठेक्का 
ववधिवाट संचालन गररनेछ । स्थाधनर् सरकार तथा सामदुावर्क वन उपभोक्ता समहु संगको समन्वर् 
एवं सहकार्यमा पाकय को संचालन तथा व्र्वस्थापन गनय व्र्वस्था धमलाइयने छ । 

२२.  चचतवनको खैरहनीमा थारु संस्कृती झल्कन ेपाकय  तथा संग्रहालर् स्थापना 
चचतवन चजल्लामा थारु समदुार्को ब्र्ापक बसोबास रहेको खैरहनीमा नेपालका ववधभन्न क्षेरमा बसोबास गने 
थारु जाधतहरुको ईधतहास, संस्कृती, पवहरन, चजववकोपाजयन, रीधतररवाज तथा चालचलन  झल्कने वकधसमको पाकय  
सवहतको संग्रहालर् भवन स्थापना गररने छ । र्सका लाधग खैरहनी नगरपाधलकासंग समन्वर् गरी स्थानीर् 
सरोकारवालाहरुसंग छलर्ल गरी परामशयदातावाट तर्ार गररएको धबस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा 
प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार संचालन गररनछे । 

२३. मचान धनमायण  (चचतवन रा.धन., चशवपरुी नागाजुयन रा.धन) 

चचतवन र चशवपरुी रा.धन.मा वन, वन्र्जन्त,ु वासस्थान र जैववक वववविता हेनय आउने पर्यटकलाई शरुचक्षत 
अवलोकनको सवुविा उपलब्ि गराउन पर्यटन ववकास आर्ोजनासँग समन्वर् गरर सम्बचन्ित राविर् धनकुञ्जले 
इकोफे्रण्डली मचानको लाधग सभे धडजाइन तथा लगत इवष्टमेट तर्ार गरर प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार 
धनमायण कार्य गनुय पनेछ । 

२४. चचतवन जलधबरे क्षरेमा रहेको लामो झरनाको प्रारचम्भक पूवायिार धनमायण )गोल घर तथा सचुना वोडय) 
चचतवन चजल्लाको जलधबरे क्षरेमा रहेको प्राकृधतक झरना अवलोकन गनय आउने आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकलाई 
मध्र्नजर गदै तर्ार गररएको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन बमोचजम एक वटा गोल घर र जानकारी मलुक सचुना 
सवहतको होधडयङ्ग बोडय  उपभोक्ता सधमधत मार्य त धनमायण गररने छ ।  

२५. पर्यटन सम्वचन्ि र्ोजना तजुयमा, समन्वर् सधमक्षा बैठक र गोवष्ठ संचालन  
प्रदेश नं ३ लगार्त समग्र मलुकुको पर्ायपर्यटनमा टेवा परु् र्ाउनको लाधग पर्यटकीर् गन्तब्र्, सेवा सवुविा, पबुायिार 
धनमायण, हचस्पटाधलटी म्र्ानेजमेन्ट लगाएत के्षरमा संचालन गररने कृर्ाक्लाप सवहतको र्ोजना तजुयमाका लाधग 
के्षरगत रुपमा तथा प्रदेशस्तरीर् र्ोजना तजुयमा कार्यशाला गोवष्ठ संचालन गररन ेतथा चाल ुआ.ब. मा संचाधलत 
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कृर्ाकलापहरुको धसकाई, समस्र्ा, सवाल तथा आगामी कार्यददशा तर्का लाधग आवधिक तथा बावषयक सधमक्षाका 
लाधग गोवष्ठ तथा अन्तकृय र्ा कार्यक्रम संचालन गररने छ । पर्यटनमा संलग्न सरोकारवाला धनकार्हरुको 
सहभाधगतामा मन्रालर्को अगवुाईमा र्स्ता गोवष्ठ संचालन गररने छ।  

२६. सास्कृधतक साहधसक तथा पर्यटकीर् खेल संचालन सहर्ोग 
सरोकारवाला धनकार्हरुको समन्वर् र सहर्ोगमा सास्कृधतक, साहधसक तथा पर्यटकीर् खेल संचालनको 
माध्र्मबाट पर्यटन प्रवियनलाई धनरन्तरता ददन प्र्ाराग्लाईडङ्ग, माउन्टेन म्र्ाराथनु, क्र्ानोईङ्ग, हाचत्तपोलो लगाएतका 
खेल प्रधतर्ोधगता हरु संचालन गररने छ । धत खेलहरुको राविर् तथा अन्तराविर् खेल प्रधतर्ोधगता संचालन 
गनयको लाधग सरोकारवालालाई प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार सहर्ोग उपलब्ि गराइनेछ। 

२७. हस्तकला तथा प्राचचन सस्कृतीका काष्ठ जन्र् सामाग्री उत्पादन ताधलम तथा सामाग्री सहर्ोग  
परम्परागत शीप र दक्षतालाई अववबवृर्द् गरी प्राचचन सस्कृतीका काष्ठजन्र् सामाग्री उत्पादन गराई पर्यटकलाई 
नेपालीको मार्ाको चचनो प्रदान गरी आददवासी जनजाती लगाएत स्थाधनर् ग्राधमण आर्मा बवृर्द् गरी चजवनस्तर 
उकास्न प्रचधलत ताधलम गाईडलाइन अनसुार स्थानीर् समदुार्लाई प्राचचन सस्कृतीका काष्ठजन्र् सामाग्री उत्पादन 
ताधलम  र ताधलमको लाधग आवश्र्क सामाग्री सहर्ोग गररने छ । 

२८. मखु्र् मखु्र् पर्यटवकर् पदमागय प्राथाधमवककरण गरर सरसर्ाइ कार्यक्रम संचालन  
प्रदेश धभरका िाधमयक तथा सांचस्कृधतक पर्यटकीर् गन्तब्र्मा पर्यटनको वपक धसजन, मेला/पवय/महोत्सव हनु े
समर्, अवधि र अवस्था पवहचान तथा पर्यटकको संख्र्ाको आकँलन, हेररटेज पदमागय, आरोहण मागय र पर्ायपर्यटन 
मागयको अवस्था एवं पर्यटकको चाप समेतको अध्र्र्न गरी सोको आिारमा मखु्र् मखु्र् पर्यटकीर् पदमागयको 
प्राथधमवककरण गरी सरोकारवाला, स्थाधनर् धनकार्, उपभोक्ता सधमधत, क्लव, स्कूल क्र्ाम्पसका ववद्याथी, नेपाली 
सेना, प्रहरी तथा कमयचारी समेतको ब्र्ापक सहभाधगतामा ती पदमागयमा धनर्धमत सरसर्ाई, झाँडी बटु्यान सरसर्ाई 
तथा जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गररनछे । 

२९. तामाङ्ग, शपेाय, चेपाङ्ग, चजरेल, माझी, थारु, वोटे, थामी, दनवुार तथा धरशलुी वकनारका र्वुालाई पर्यटन 
ब्र्वसार्संग सम्बचन्ित ताधलम क्षमता धबकास )Intern सवहत) 
 संभाववत पर्यटन क्षेरका वासस्थानमा रहेका तामाङ्ग, शेपाय, चेपाङ्ग, चजरेल, माझी, थारु, वोटे, थामी, दनवुार तथा 

धरशलुी वकनारका र्वुा स्थानीर् तह मार्य त छनौट । 

 Hotel Association Nepal (HAN), Trekking Agencies' Association of Nepal (TAAN), Nepal Tourism 

Board (NTB), NATHM (National Academy of Tourism and Hotel Management), चजल्लाचस्थत जनजाधत 
महासँघ लगार्तसँग छलर्ल गरर ताधलम व्र्वस्थापन । 

 ताधलमका लाधग सम्बचन्ित धनकार्बाट धबज्ञ तथा पर्ायपर्यटनमा संलग्न ब्र्बसार्ी चझकाई सहजकतायको 
रुपमा उपर्ोग गररन ेछ । 
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 ताधलम संचालनका लाधग आर्ोजनाबाट सोझै तथा पर्यटन ब्र्वसार्ीहरुको साझा संस्था (HAN, TAN, NTB) 
सगँ समन्वर् सहकार्य तथा सम्झौता गरी संचालन गनय सवकने छ ।  

३०. पर्यटकीर् क्षरेको महोत्सव सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन सहर्ोग 
 प्रदेश नं. ३ अन्तरगत सञ्चालन हनु ेिाधमयक, सांस्कृधतक, एधतहाधसक महत्वका पर्यटवकर् के्षरमा संचालन हनु े

महोत्सबहरुमा सञ्चालन सहर्ोग गररने छ । 

 स्थाधनर् तहको धसर्ाररस तथा चजल्ला समन्वर् सधमधतको अगवुाइमा पर्यटवकर् क्षेरको छनौट गरी तथा 
कार्यसंचालन सधमधत गठन गरी काम संचालन गने ।  

 महोत्सब संचालन सधमधतले स्थाधनर् धनकार्को धसर्ाररस साथ आर्ोजनामा प्रस्ताव पेश गनुयपने छ । 

 आर्ोजनाले प्रस्तावको मलु्र्ाङ्कन गरर महोत्सब संचालक सधमधतसंग सम्झौता गरर नगद तथा आवश्र्क 
सामाग्री सहर्ोग उपलब्ि गराउन सवकने छ । 

 कार्यक्रम संचालनको लाधग सम्बचन्ित कार्यसंचालन सधमधत वा आर्ोजनाले कार्यआदेश ददएको कमयचारीलाई 
पेश्की ददन सवकने । 

 कार्यक्रममा सम्बर्द् सरोकारवाला धनकार्हरुको सहभाधगताका गराईने छ । 

 मन्रालर् तथा आर्ोजनाबाट उक्त कृर्ाकलापको सपुररबेक्षण तथा अनगुमन गररने छ। 

३१. दोलखा, चचतवन, नगरकोट, भोटे कोशी, बाह्रववसे, दामन, रुवीभ्र्ाली, धसन्िलुी लगार्तका मखु्र् 
 क्षरेहरुमा सासं्कृधतक पर्यटन Street Festival संचालन सहर्ोग  

 बुदँा नं. ३० को वविी तथा प्रकृर्ा अवलम्बन गरी उपरोक्त पर्यटकीर् के्षरहरुमा सांस्कृधतक पर्यटन Street 
Festival  सचालन गररने छ । 

३२. धसन्िपुाल्चोक चजल्लाको तातोपानी क्षरे संरक्षण तथा पनुरुत्थान कार्यक्रम 
देशको उत्तरी ब्र्ापाररक नाकाको रुपमा रहेको धसन्िपुाल्चोक चजल्ला चस्थत तातोपानी क्षेर, ब्र्ापार एवं िाधमयक, 

सास्कृधतक, आरू्वेददक उपचारको लाधग मार नभएर सवै वकधसमले महत्व बोकेको पर्यटकीर् गन्तब्र्को रुपमा 
रहँदै आएको भएतापधन ववधभन्न कारणले हाल दरुावस्थामा रहेको उक्त तातोपानी क्षेरलाई संरक्षण तथा पनुरुत्थान 
गरी पर्यटन उद्योग मार्य त समरृ्द् प्रदेश बनाउन तपचशल बमोचजम तातोपानी क्षेर संरक्षण तथा पनुरुत्थान 
कार्यक्रम संचालन गररने  छ । 

 तातोपानी पनुधनमायणको आवश्र्क्ता सम्बन्िमा भोटेकोशी गाँउपाधलकासँग समन्वर् गने । 

 परामशयदाताबाट तर्ार भएको DPR Review गरी स्वीकृत गने । 

 स्वीकृत DPR अनरुुपका कार्यहरु ठेक्का ववधिवाट कार्य सम्पन्न गने ।  

 धनमायण पधछको सरक्षण र व्र्वस्थापन गने चजम्मेवारी स्थानीर् सरकारसँग समन्वर् गरर तोक्ने । 
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३३. चन्िज्र्ोती ववद्यतुगहृ, सनु्दरीजल जलववद्यतु गहृ तथा मानव धनधमयत चरुरर्ा सरुुङ्गको अवस्था 
 अध्र्र्न संरक्षण तथा प्रवर्द्यन  
ऐधतहाँधसक महत्वका एवं दलुयभ प्रकधतका वर् ववद्यतु गहृ तथा सरुुङ्गको पर्यटकीर् महत्व, भौधतक अवस्था, 
पहुँचमागयको आर्ोजनाका प्रधतधनिीहरुले स्थलगत अवलोकन गरी परामशयदाता मार्य त ्GPS Location सवहत 
वतयमान  अवस्थाको ववस्ततृ अध्र्र्न गराईने छ  । वर्नको चजणोिार, रंगरोगन, वचत्त जडान आदद कार्य गरी 
पर्यटकीर् संग्रालर्को रुपमा ववकाश गरी पर्यटन प्रवियन गनय र्ोजना सवहतको प्रधतवेदन तर्ार गररने छ । 

३४. सचुचकृत नचेर गाईड/पर्यटकीर् गाईडको जीवन ववमा कार्यक्रम  
 नेचर गाइड तथा पर्यटवकर् गाइडको तथ्र्ाङ्क संकलन । 

 चजवन ववमा प्रदानका लाधग मापदण्ड तर्ारी । 

 ववमा कम्पनीसँग परामशय । 
 उपर्कु्त ववमा पोधलसी बमोचजमको ववमा गने । 

३५. पर्यटकीर् पवुायिार धनमायण-सिुार/पनु:धनमायण/ववकास 
पर्यटकीर् क्षेरको सूचना म्र्ाप, होधडङ्ग बोडय, पहुँचमागय, पदमागय, मोटेरेवल बाटो, पर्यटन वस पावकय ङ्ग, पर्यटवकर् 
पाकय , बगैंचा/उद्यान, पदमागय र गन्तब्र्मा भएका खानेपानी, शौचालर्, ववजलुी, इन्टरनेट, होटेल, वपकधनक स्थल, 

सोभेधनर्र सवपङ्ग सप/ग्लोसरी, खाद्य पसल, स्वास्थ्र् चल्कधनक, रेवकङ्ग तथा नचेरगाइड, भ्रू् टावर )मचान), गोलघर, 

स्वीधमङ्ग पूल, मनोरञ्जन स्थल र स्थानीर् मौधलकता बोकेको सम्पदा )चजणोिार र संरक्षण समेत), मठ मचन्दर, 

शतल आदद पर्यटकीर् पूवायिारहरु धभर पदयछन ् । पूवायिारहरुको वतयमान अवस्था, सािन, श्रोत आददको 
परामशयदाता मार्य त ् तर्ार भएको सम्भाब्र्ता अध्र्र्नको आिारमा कार्यक्रमगत रुपमा पूवायिारहरुको धनमायण 
प्रचधलत साबयजधनक खररद ऐन, धनर्मावली तथा उपभोक्ता सधमधतबाट पर्यटन पबुायिार धबकास धनमायण संबन्िी 
कार्य गराउन ेकार्यधबधि, २०७१ बमोचजम धनमायण तथा संचालन गररने छ । 

३५.१ पचृथ्वनारार्ण शाहकाधलन ऐधतहाधसक भैरवकोट पर्यटन पवुायिार 
३५.२ इन्िदह स्वीजरल्र्ाण्ड कंकाली डाडंा पर्यटकीर् पवुायिार धनमायण  
३५.३ कीधतयपरु ऐधतहाधसक स्थलको खोज पवुायिार धनमायण/पनुरधनमायण  
३५.४ आदेश्वर मचन्दर संरक्षण तथा पाकय  धनमायण  
३५.५ गोइत दोमार पाकय मा पर्यटकीर् पवुायिार धनमायण )बालकुमारी लधलतपरु) 
३५.६ देवघाटमा )चचतवन) िाधमयक पर्यटनका लाधग गोलघर तथा पवुायिार धनमायण 
३५.7 माताधतथय संरक्षण कार्यक्रम एवं पूवायिार धनमायण  
३५.8 भर्ायङ्ग भरुुङ्ग मचन्दर क्षेर ववकास तथा संरक्षण तथा पवुायिार धनमायण 
३५.९ प्राकृधतक तातोपानी संरक्षण तथा ववकास पवुायिार धनमायण (रसवुा सान्जेन माधथ, िाददङ्ग झारलाङ्ग रे्दी) 
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३६.  प्रदेश नं. ३ को पर्यटन प्रवर्द्यन   Documentry (Nepali, Hindi, Chinese, English, French, Spanish, 

Korean, Japanese भाषामा, धनमायण, उत्पादन र धबतरण  
परामशयदातार्द्ारा प्रदेश नं. ३ को पर्यटन प्रबर्द्यन डकुमेन्री Nepali, Hindi, Chinese, English, French, Spanish, Korean, 

Japanese भाषामा धनमायण गराई उत्पादन र धबतरण गररनछे । पर्ायपर्यटन प्रबर्द्यनका लाधग प्रभावकारी हनु ेधभधडर्ो 
डकुमेन्री तर्ार गनय ववज्ञ समूहसँग परामशय धलईनेछ । ववज्ञ समूहवाट प्राप्त रार्को आिारमा धभधडर्ो डकुमेन्रीको 
लाधग ववषर्वस्त ु(Script) तर्ार गररन ेछ । ववज्ञ परामशयदाता मार्य त धभधडर्ो डकुमेन्री तर्ार गनयको लाधग 
कार्यसूचच तर्ार गररने छ । प्रचधलत खररद प्रकृर्ा अवलम्वन गरी छनौट भएको ववज्ञ परामशयदाता मार्य त 
धभधडर्ो डकुमेन्री धनमायण गररने छ । र्सरी धनमायण भएको धभधडर्ो डकुमेन्रीको उत्पादन तथा ववतरणको 
व्र्वस्था पर्यटन ववकास आर्ोजनाले गनेछ ।  

३७. अन्र् धनमायण तथा ममयत ् 
३७.१ नवुाकोटको ९ वटा कोटको पवहचान र संरक्षण गरी ऐधतहाधँसक रुपमा पनु: धनमायण कार्यक्रम 

परामशयदाता मार्य त ् नवुाकोट चजल्ला चस्थत ९ ओटै कोटको स्थलगत अवलोकन/धनरीक्षण गरी त्र्सको 
ऐधतहाँधसक पवहचान र संरक्षण गनय DPR तर्ार गराई स्थानीर् सधमधत मार्य त ् ९ ओटै कोटको संरक्षण र 
ऐधतहाँधसक रुपमा पूनधनयमाण कार्यक्रम संचालन गररने छ । र्स कार्यक्रम परुातत्व ववभाग मार्य त संचालन 
गररने छ । 

३७.२  चचतवन रा.धन.मा पर्यटवकर् पथमा काठेपलुलाई RCC पलुले ववस्थापन  
चचतवन राविर् धनकुञ्ज धभर पने पर्यटकीर् पथ वा र्ार्रलाईनमा रहेका चजणय काठेपलुलाई RCC पलु बाट 
ववस्थापन गरी धनकुञ्जको धनर्धमत पेरोधलङ्ग तथा पर्ायपर्यटनमा सहर्ोग परु्ायउन चचतवन राविर् धनकुञ्जलाई 
कार्यक्रम उपलब्ि गराई संचालन गररने छ । 

३७.३ लाङ्गटाङ्ग रा.धन. धभर धभचजटर सेन्टर ममयत तथा संचालन 
लाङ्गटाङ्ग राविर् धनकुञ्ज क्षरेमा घमुवर्रका लाधग आउन ेआन्तररक तथा बाह्य पर्यटकलाई उक्त क्षेरको जानकारी 
मलुक सचुना प्रदान गने हेतलेु लाङ्गटाङ्ग राविर् धनकुञ्ज कार्ायलर् पररसरधभर रहेको धभचजटर सेन्टर ममयत तथा 
संचालन गररने छ । 

३७.४  सामदुावर्क वन क्षरेमा  Tree Climbing  तथा  Tree House धनमायण ) पीपीपी मोडेल) 

पर्यटन ववकास आर्ोजना मार्य त ्सावयजधनक-धनजी साझेदारी नीधत, २०७२ बमोचजम वप.वप.वप. (Public-private 

partnership) मोडेलको र्ोजना तर्ार गरी प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार पीपीपी मोडेलमा रामनगर, 

वपप्ले, दामन र बसामाडी क्षरेका चार वटा सामदुावर्क वन क्षरेमा Tree Climbing तथा Tree House धनमायण 
कार्य तर्ार भएको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा ठे्ठक्का प्रकृर्ावाट गररनछे । र्ो कार्यक्रम संचालनका 

Dell
Stamp



25 

लाधग सम्बचन्ित सा.ब.उ.स तथा धडधभजन वन कार्ायलर्संग समन्वर् तथा सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गररन े
छ । 

३७.५ गमु्बाडाडँा तथा जरेुथमु पर्यटन ववकासमा खानपेानी िारा तथा ववश्राम घर ममयत 
गमु्बाडाँडा के्षरमा खानेपानी िारा ममयत संभार तथा जरेुथमुमा ववश्राम घर ममयत संभारको लाधग तर्ार भएको 
ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा स्थाधनर् समदुार् मार्य त कार्य सम्पन्न गराईने छ । 

३७.६ लामीडाडँा र वटस्टुङ्गमा ववश्राम घर 
धरभवुन राजपथ (बाईरोडको बाटो) लाई पर्यटवकर् मागयको रुपमा ववकास गनय लाधमडाँडा र वटस्टुङ्गमा स्थाधनर् 
सरकारसंग समन्वर् गरर उपर्कु्त के्षर छनौट उपभोक्ता सधमधत मार्य त धबश्राम घर धनमायण गररनेछ । 

३७.७ श्री गोदा रङ्गनाथ पर्यटन तथा अधथधत गहृ धनमायण खोपासी 
स्थाधनर् सरकारसंग समन्वर् गरर खोपासीमा उपर्कु्त के्षर छनौट गरर श्री गोदा रङ्गनाथ पर्यटन तथा अधथधत 
गहृ धनमायण कार्य उपभोक्ता सधमधत मार्य त सम्पन्न गराईने छ । 

३७.८ स्वर्म्भ ुगीता पररसरमा सावयजधनक शौचालर् धनमायण 
स्थाधनर् सरकारसंग समन्वर् गरर खोपासीमा उपर्कु्त के्षर छनौट गरर स्वर्म्भ ुगीता पररसरमा सावयजधनक 
शौचालर् धनमायण कार्य उपभोक्ता सधमधत मार्य त सम्पन्न गराईने छ । 

३७.९ एक गाउँ एक उत्पादन घरेल ुसामानको संकलन तथा धबवक्र केन्ि स्थापना  )भक्तपरु(  
चजल्ला घरेल ुकार्ायलर् भक्तपरुसंग समन्वर् तथा सहकार्यमा कला, कुवटर उद्योग, उत्पादनमा वववविता बोकेका 
मौधलक पौरखी स्थानीर् भक्तपरु चजल्लामा पर्यटन प्रवियन गरी स्थानीर्को आर् बवृर्द् गनय सरोकारवालासंग 
छलर्ल र समन्वर् गरी परामशयदाताबाट तर्ार गररएको सञ्चालन मोड्याधलटी सवहतको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
प्रधतवेदनको आिारमा स्थानीर् सधमधतबाट संचालन हनुे गरी भक्तपरु चजल्लाको एक गाँउ, एक उत्पादन )घरेल ु
सामान) को संकलन तथा धबवक्र केन्ि उपभोक्ता सधमधत मार्य त स्थापना गररनेछ । र्सका लाधग नेपाल पर्यटन 
बोडयको Marketing and Product Department सँग समेत समन्वर् गररने छ । 

३८. सामदुावर्क,सासँ्कृधतक तथा स्थानीर् उपज प्रदशयनी घर धनमायण )साझेदारी) 
घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सधमधत तथा स्थानीर् तहसंग समन्वर् 
र सहर्ोगमा स्थाधनर् मौधलकता झचल्कने गरर सामदुावर्क, सास्कृधतक तथा स्थानीर् उपजको प्रदशयनीबाट पर्यटक 
आकवषयत गरी आर्आजयन बढाउन स्थानीर् सहकारी, सामदुावर्क र सधमधत आददको साझेदारीमा ती उपजहरुको 
प्रदशयनी घर धनमायणको कार्य उपभोक्ता सधमधत मार्य त गररनेछ ।  

३९.   दामन तथा वटस्टुङ्गमा घरेल ुतथा वनजन्र् उपज वववक्र केन्ि संचालन 
मकवानपरु चजल्लाको धरभवुन लोकमागय हदैु आवतजावत गने आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकहरुको लाधग दामन 
र वटस्टुङ्गमा स्थानीर् स्तरमा उत्पाददत घरेल ुतथा वनजन्र् उपज धबक्री केन्ि संचालन गरी पर्यटन प्रवर्द्यन 
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गनयको लाधग सम्वचन्ित धडधभजन वन कार्ायलर्द्वारा प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
गनुयपनेछ । 

४०. भ्र्ाली सवहतका पर्यटकीर् िाधमयक स्थलहरुको संरक्षण व्र्वस्थापन र स्तरोन्नती सहर्ोग 
प्रदेश नं. ३ धभरका ववधभन्न पर्यटवकर् िाधमयक स्थलहरुको संरक्षण व्र्वस्थापन र स्तरोन्नतीको लाधग 
परामशयदातावाट तर्ार भएको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा सम्वचन्ित सधमधतबाट माँग भएको 
र्ोजनाको आर्ोजनाबाट स्थलगत धनरीक्षण गरी कार्यक्रम संचालन गनय उपर्कु्त देचखएमा प्रचधलत सावयजधनक 
खररद ऐन अनसुार स्थानीर् सधमधतबाट संचालन हनुे गरी उक्त पर्यटकीर् िाधमयक स्थलहरुको संरक्षण, व्र्वस्थापन 
र स्तरोन्नतीमा सहर्ोग गररनेछ । 

४१. िाम/मचन्दर, घाट, गरु्ा, दह, पोखरी/ताल ववकास सहर्ोग 
िाम/मचन्दर, घाट, गरु्ा, दह, पोखरी/ताल आददको संरक्षण, ववकास, चजणोर्द्ार, व्र्वस्थापन, पर्यटन पवुायिार 
धनमायणको लाधग प्राप्त सम्भाब्र्ता अध्र्र्न तथा सभे, धडजाईन, ड्रईङ्ग, लगत ईचस्टमेट बमोचजम सम्वचन्ित 
सधमधतलाई प्रचधलत सावयजधनक खररद ऐन अनसुार सहर्ोग उपलब्ि गराइनछे । 

४१.१ कुश्माण्ड धरबेचण िाम क्षेर संरक्षण तथा व्र्वस्थापन सहर्ोग 
४१.२ िाददङ्ग धनलकण्ठ चस्थत चमेरे गरु्ा संरक्षण तथा पर्यटन पवुायिार धनमायणमा सहर्ोग 
४ .१ ३ नागदह संरक्षण तथा ववकास चचतवन  
४१.४ पाँचपोखरी ताल संरक्षण कार्यक्रम 
४१.५ श्रीङ्गऋवष गरु्ा संरक्षण तथा ववकास कार्यक्रम  
४१.६ र्छुरु्द्वाहा मचन्दर चजणोद्वार  

४१.७ धसवर्द्गणेश मचन्दर घाट व्र्वस्थापन एवं पाकय  धनमायण,शरणपरु, भरतपरु 
४१.८ धसद्देश्वर महादेव मचन्दर मध्र्परुधथमी ३ र धबन्दवाधसधन मचन्दर बढुाधनलकण्ठ सरक्षण तथा पर्यटन 

प्रवर्द्यन  सहर्ोग 

४२. भक्तपरु नर्ा ँदठधम हदैु चरखण्डेश्वर मचन्दर-धबन्दाश्वनी मचन्दर-अन्नतधलङ्गशे्वर मचन्दर-सूर्य धबनार्क मचन्दर 
हदैु घ्र्ाम्पेडाडँा पाईलट बाबा क्षरेमा भ्रू् टावर धनमायण गरी सबै क्षरे जोडी िाधमयक पर्यटवकर् सवकय ट 
धनमायण तथा क्षरे ववकास कार्यक्रम  

भक्तपरु नर्ाँ दठधम हदैु चरखण्डेश्वर मचन्दर-धबन्दाश्वनी मचन्दर-अन्नतधलङ्गेश्वर मचन्दर-सूर्य धबनार्क मचन्दर हदैु 
घ्र्ाम्पेडाँडा पाईलट बाबा के्षर जोडी िाधमयक पर्यटवकर् सवकय ट धनमायण तथा के्षर ववकास गरुुर्ोजना बमोचजम 
स्थानीर् सरोकारवालाहरुवाट माग संकलन गरी आवश्र्क भौधतक पवुायिार धनमायणको लाधग परामशयदाता वाट 
तर्ार भएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदन )DPR)  बमोचजम धनमायण कार्य ठेक्का प्रकृर्ाबाट सम्पन्न गररने छ । 
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४३. शैलङु्ग पर्यटवकर् क्षरे पूवायिार धनमायण )बगैचा, उद्यान, गोलघर, शौचालर्, मनोरञ्जन पाकय )  

रामेछाप र दोलखा चजल्लाको धसमानामा पने शैलङु्ग के्षरलाई पर्यटवकर् गन्तव्र्को रुपमा ववकास गनय बगैचा, 
उद्यान, गोलघर, शौचालर्, मनोरञ्जन पाकय  जस्ता पूवायिारहरु धनमायण कार्यको लाधग परामशयदाता मार्य त प्राप्त 
भएको ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनको आिारमा  ठेक्का प्रकृर्ाबाट धनमायण गररनेछ । 

४४. कार्यक्रम संचालन तथा व्र्वस्थापन खचय  

प्रारचम्भक सवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्र्ांकनको भत्ता, दैधनक भ्रमण भत्ता, मसलन्द, स्टेशनरी, ईन्िन, संचार, गाधडभाडा 
लगार्तका वक्रर्ाकलापमा कार्यक्रम संचालन तथा व्र्वस्थापन चशषयकमा धबधनर्ोजन भएको रकम खचय गररनछे 
। 

 

 

समाप्त 
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