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पर्यटन गाउँ छनौ ट, विकास तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यविधध, २०७७ 

 
स्वीकृत मितत: २०७७।५।... 

 
नेपालिा ग्रामिण क्षते्रिा पर्यटनका क्रिर्ाकलापको रूपिा टे्रक्रकङ्, जंगल सफारी, साहमसक 

पर्यटन‚ जंगली जनावर तथा चरा अवलोकन, प्राकृततक रिणीर् दृष्र्ावलोकन, स्थानीर् 

संस्कृततको अवलोकन, अध्र्र्न जस्ता प्राकृततक, कृषि तथा घरेलु उद्र्ि, खानपान, ग्रामिण 

जीवनशैली, संस्कृतत, भािा, भेिभुिा, सीप र परम्परा जस्ता  उद्र्ि तथा सांस्कृततक 

षवषवधतािा आधाररत पर्यटनको लाभ स्थानीर् तहसम्ि पुर्ायउन निूना “पर्यटन गाउँ” को 

छनौट, षवकास तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धिा िन्त्रालर्बाट र्ो कार्यषवधध स्वीकृत गरेकोो छ।  

 
परिच्छेद -१ 

प्रािम्भ 
 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) र्स कार्यषवधधको नाि पर्यटन गाउँ छनौट षवकास तथा 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यषवधध, २०७७ रहेको छ । 
(२) र्ो कार्यषवधध िन्त्रालर्ले स्वीकृत गरेको मितत देखख लागू हुनेछ ।  

 

२. परिभाषााः विषर् िा प्रसंगल ेअको अथय नभएमा र्स कार्यविधधमााः÷ 
(क)  "िन्त्रालर्" भन्नाले नेपाल सरकारको संस्कृतत, पर्यटन तथा नागररक उड्डर्न 

िन्त्रालर्लाई संखिनुपदयछ ।  

(ख)  "प्रदेश िन्त्रालर्" भन्नाले सम्बन्न्धत प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण 

िन्त्रालर्लाई सन्म्िनुपदयछ ।  

(ग)  “पर्यटन गाउँ” भन्नाले र्स कार्यषवधध बिोन्जि छनौट गरी षवकास गररने पर्यटन 

गाउँलाई सन्म्िनुपदयछ ।  

(घ)  “पामलका”  भन्नाले र्स प्रर्ोजनका लाधग सबै गाँउपामलकाहरु र हहिाली न्जल्लाका सबै 

नगारपामलका र अन्र् न्जल्लाका सदरिुकाि रहेका नगरपामलका बाहेकका सब ै

नगरपामलका जनाउँनेछ ।  
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(ङ) “समितत”  भन्नाले दफा 28 बिोन्जिको पर्यटन गाउँ सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

समिततलाई सन्म्िनुपदयछ ।  

३. पर्यटन गाउँका प्रकाि: पर्यटन गाउँ देहार्का कुनै हुन सक्नेछन:्-  
(क) प्राकृततक पर्यटन गाउँ 

(ख) सांस्कृततक पर्यटन गाउँ 

(ग) िानव तनमियत पर्यटन गाउँ 

(घ) मिधित पर्यटन गाउँ 

४. उपलब्ध िस्तुको आधािमा पर्यटन गाउँको छन ट:- पर्यटन गाउँको प्रारन्म्भक छनौट सूची 

तर्ार गदाय देहार्का िुख्र् वस्तुहरूलाई षवचार पुर्ायउनुपनेछो   

(1) मूलिस्तु (Core Product): अद्षवतीर् र षवमशष्ट पर्यटकीर् आकियण, स्थानीर् 

सािान्जक र सांस्कृततक जीवन, िनोरञ्जनात्िक स्थल, साहमसक गततषवधध जस्ता 

पर्यटकलाई आकियण गने वा भ्रिण गनय अमभप्रेररत गने षवशेितारु्क्त वस्तु पर्यटकीर् 

िूलवस्तुको उपलब्धता के कस्तो रहेको छ। 

  (2) सहर्ोगी िस्तु (Supporting Product) 

 षवमशष्ट क्रकमसिका आवास, ग्र्ालरी, अद्षवतीर् लज (होिस्टे, इकोलज), उपहार, 

पकवान र पाकशाला, परम्परागत र्ातार्ात जस्ता र्ात्रा अनुभवलाई बढी रिाइलो पानय 

िद्दत गने वस्तु सहर्ोगी वस्तुको उपलब्धता के कस्तो रहेकोछ। 

(3) पूिक िस्तु (Supplementary Product) 

पर्यटन सूचना केन्र, संकेत धचन्ह, पर्यटक पथ, पर्यटक गाइड जस्ता पर्यटकीर् 

कृर्ाकलाप गनय सुषवधा पुर्ायउने पूरक वस्तुको उपलब्धता के कस्तो रहेकोछ। 

  

परिच्छेद -२ 

पर्यटन गाउँ छनोटको प्रस्ताि आह्िान तथा ससफारिश 

 

 

५. पर्यटन गाउँका लाधग प्रस्ताि तर्ाि गने: (१) सम्बन्न्धत पामलकाले पर्यटन गाउँको छनौट गदाय 

देहार्को षववरण खुलाउनु पनेछ:-  
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(क) दफा ३ बिोन्जि कुन प्रकारको पर्यटन गाँउिा पने हो सो खुलाएको, 

(ख) दफा ४ बिोन्जिको आधारिा के के वस्तुको उपलव्धता छ भन्ने षववरण अनुसूची १ को 

ढाँचािा खुलाउने, 

(ग) प्रस्ताषवत पर्यटन गाउँल ेकम्तीिा एउटा वडाको सबै क्षते्र वा एक भन्दा बढी वडा वा पुरै 

पामलका सिेट्न सक्रकने, 

 (घ) प्रस्ताषवत पर्यटन गाउँिा पर्यटकीर् षवकासको लाधग सम्बन्न्धत पामलकाले सहकार्य र आगािी 

पाँच आधथयक वियसम्ि पर्यटन गाउँको वहुविीर् आर्ोजना/कार्यिििा सहलगानीको लाधग 

पररिदद्वारा प्रततवद्धता जनाएको ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि सम्बन्न्धत पामलकाले आफ्ना पामलकालाइ नै वा पामलकाका कुनै दईु 

ठाँउलाइ छनौट गरी न्जल्ला सिन्वर् समिततिा प्रस्ताव पठाउनछे ।  

(२) र्स कार्यषवधध बिोन्जि पामलकाले २०७७ असोज िसान्तमभत्र पर्यटन गाँउ छनौट गरी 

न्जल्ला सिन्वर् समिततिा पठाउनु पनेछ । 

 

६. प्रस्ताि संकलनाः न्जल्ला सिन्वर् समिततले दफा ५ बिोन्जिको प्रस्ताव पठाउन सबै स्थानीर् 

तहलाइ सूचनाद्वारा आह्ववान गनेछ ।  

७. प्रस्ताि संकलन तथा मूलर्ांकनाः न्जल्ला सिन्वर् समिततले दफा ६ बिोन्जि प्राप्त प्रस्ताव 

दफा ८ बिोन्जिको सूचक र अकभारको आधारिा िूल्र्ाकन गनेछ । आवश्र्क परेिा 

सम्बन्न्धत स्थानको अवलोकन सिेत गनेछ ।  

८. सूचक तथा अंकभाि: दफा ७ बिोन्जि प्राप्त प्रस्तावलाइ न्जल्ला सिन्वर् समिततले पर्यटन 

वस्तुको रूपिा िूलवस्तु, सहर्ोगी वस्तु र पूरक वस्तुको िूल्र्ाङ्कन गने गरी तनधायरण गररएको 

देहार्को सूचकहरू र त्र्सको अंकभार आधारिा िूल्र्ाँकन गनुय पनेछ । 

पर्यटन गाउँ छनोटको लाधग जिलला समन्िर् ससमततको लाधग मूलर्ाङ्कन सूचक ि अङ्कभाि 

सस.

न. 

सूचकहरू 

 

 

 प्रस्तावित गाउँको ितयमान स्ति अनुसािको अंकभाि 

उच्चस्ति 

(Advanced) 

मध्र्म/ 

स्ति 

(Medium) 

संभाव्र्/ 

सामान्र्स्त

ि 

न्रू्नस्ति 

(Non 

significant) 
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(Potential) 

क. मूल िस्तु : अंक भाि 150 

(तलका मध्रे् कुनै एक अंकभािमा धचन्ह लगाउनु होस/अंक प्रदान गनुयहोस)् 

१ 

 

हहिाली दृष्र् वा तराई तथा उपत्र्काकाको 
लाधग रान्ष्ट्रर् तनकुञ्ज, नदी जंगल, ताल 
तलैर्ा, भ्र्ाली, गल्छीको भूपररदृष्र् स्पष्ट 
देखखने   15 10 5 3 

२ 

 

पदर्ात्रा, हाइक्रकङको सञ्चालन 
भएको/संभावना रहेको वा तराई तथा 
उपत्र्काको लाधग जङ्गल सफारी, बोहटङ् 
सञ्चालन भएको वा गनय सक्रकने   15 10 5 3 

३ 

 

पवयतारोहण गनय सक्रकने हहिालको प्रवेश षवन्द ु
वा िागय वा तराई तथा उपत्र्काकाको लाधग 
रान्ष्ट्रर् तनकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षक्षत क्षेत्र, नदी 
जंगल, ताल तलैर्ा, भ्र्ाली, गल्छीको प्रवेश 

षवन्दकुो गाउँ  10 7 5 4 

४ 

चरा अवलोकन, क्रफमसङ्, जंगली जनावर 
अवलोकन, धचडडर्ाखाना वा षवमशष्ट प्राकृततक 
सम्पदा दृष्र्ावलोकन गनय सक्रकने 

 ५ 4 २ 1 

५ 

 
हहलस्टेसन वा मशतल अवास रहेको वा 
सञ्चालन संभावना रहेको  १० ७ ५ ३ 

६  ताल, तलैर्ा, िरना, नदी, खोलानाला रहेको  ५ ४ २ १ 

७ 

 

कृषि पर्यटन (प्रचुर िात्रािा कुनै षवशेि 
पैदावारको उत्पादन भै) कृषि पर्यटनको 
सम्भावना रहेको कृषि पकेट क्षेत्र, फामियङ्, 

वागवानोी, धचर्ावगान, नसयरी, सहकारी 
खेतीको अवस्था  10 ७ ५ ३ 

८ 

 
हावापानी (अतत गिी वा अतत जाडो नहुने) 
अवस्था  ५ ४ ३ २ 

९  पुरातान्त्वक/ऐततहामसक नगर, षवमशष्ट वस्ती  १० ७ ५ ३ 
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१० 

 
ऐततहामसक/पुरातान्त्वक स्थल, पुरातान्त्वक 

िन्न्दर, गुम्वा, चैत्र्, िन्स्जद  ५ ४ ३ २ 

११  नर्ा ँिन्न्दर, गुम्बा, चैत्र्, िन्स्जद   ५ ४ ३ २ 

१२  प्रमसद्ध धामियकक्षते्र/तीथयस्थल  ५ ४ ३ २ 

१३ 

 

वास्तुकला, काष्ठकला, धातुकला, पस्तरकला, 
धचत्रकला जस्ता षवमशष्ट कलाकृततको प्रचुरता 
रहेको  5 4 3 2 

१४ 

 
संग्राहलर्/जातीर् संग्राहलर्, षवभुतत/ऐततहास 

व्र्न्क्तको जन्ि/ितृ्रु् स्थल  ५ ४ ३ २ 

१६ 

 
जातीर् षवमशष्टता धिय, संस्कृतत, परंपरा, भािा, 
भेिभुिा, रहनसहन  १० ७ ५ ३ 

१७ 

 
षवमशष्ट चाडपवय, जात्रा, परम्परागत िहोत्सव, 
षवमशष्ट गीत, संङ्गीत नतृ्र्कला, िौमलकबाजा 

 ५ ४ ३ २ 

२० 

 

षवमशष्ट धामियक रीततररवाज, षवमशष्ट 

सािान्जक ससं्कार (षववाह, ितृ्रु्आहद), 

षवमशष्ट पारीवाररक प्रणाली 

 ५ ४ ३ २ 

२२ 

लािो दरूीको टे्रक्रकङ्/ हाइक्रकङ् पदिागय 
(सक्रकय ट)िा अवन्स्थतत (तराई र उपत्र्कािा 
जंगल सफारीको तनकटिा रहेको) 

 10 7 4 2 

२३ 

साहामसक खेल (प्र्ाराग्लाइडडङ्, बन्ञ्जजन्म्पङ्, 

रर्ान्फ्टङ्, रकक्लाइन्म्बङ्, जीपलाइनर आहद)को 
न्स्थतत वा सम्भावना 

 10 7 4 2 

ख. सहर्ोगी िस्तु: अंकभाि 100 

(तलका मध्रे् कुनै एक अंकभािमा धचन्ह लगाउनु होस/अंक प्रदान गनुयहोस)् 

२७ 

पर्यटकलाई िौमलक र षवमशष्ट उपहारको रूपिा 
प्रदान गनय सक्रकने वस्तुको उत्पादनको अवस्था 

 15 10 5 5 

२४ 

ठूला आर्ोजना अवलोकन (षवद्रु्त, मसचाई, 
खानेपानी, सडक, पूल, एर्रपोटय, टनेल, केबुलकार, 

रेलिागय, खेलस्टेडडर्ि आहद) 

 ५ ४ ३ १ 
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२५ होिस्टे सुषवधा  ५ ४ ३ २ 

२८ 

मसजयनशील कार्यको अवस्था एवं त्र्सको 
पर्यटकीर् उपर्ोगको अवस्था 

 ५ 5 ३ २ 

२९ 
पर्यटकीर् वस्तु षवकास/प्रवद्यधन तथा 
बजारीकरणको संभावना 

 20 15 10 5 

३० 

 

सडक पहँूच 

 

लोकिागय/ 
दईु लेन कालोपत्र े

 

एक लेन 
कालोपत्र े

 

ग्राभेल 

(अलवेदररो

ड) 

कच्ची सडक 

१० ८ ६ ५ 

३१ 

हवाईसेवा, चालू हालतको एर्रपोटय 

 

डेढघण्टा सम्िको 
दरुीिा 

अढाइघण्टा 
सम्िको 
दरुीिा 

चारघण्टा 
सम्िको 
दरुीिा 

चारघण्टा 
भन्दाबढी 
दरुीिा 

५ ४ ३ २ 

३२ 

 

होटल, लज 

 

तारेस्तरका 
पर्ायप्त होटल 

पर्यटकस्तरका 
पर्ायप्त होटल 

पर्यटकस्त
रका 

अपर्ायप्त 

होटल 

सािान्र् 

होटल 

5 4 3 2 

३३ 

सञ्चार (इन्टरनेट सिेत) 

 

५०प्रततशत 
भन्दाबढी 
जनतािा 

इन्टरनेट पहँुच 

२५ प्रततशत 

भन्दा बढी 
जनतािा 
इन्टरनेट 

पहँुच 

५ प्रततशत 

भन्दा बढी 
जनतािा 
इन्टरनेट 

पहँुच 

१ प्रततशत 

भन्दा कििा 
इन्टरनेट 

पहँुच वा 

नभएको 
 

५ ४ ३ १ 

३४ 

अस्पताल र एम्वुलेन्स सेवा 

 

१५ शैर्ा वा 
सोभन्दा ठूलो 
अस्पताल र 

एम्वुलेन्स रहेको 

प्राथमिक 
स्वास््र् 

केन्र/स्वास््र् 

चौकी र 

एम्वुलेन्स 

उपस्वा
स््र्चौक्रक 
छ र  १० 
क्रक.मि. 

टाढाको 

७ क्रक.िी 
भन्दा टाढाको 
स्वास््र् सेवा 
र १० क्रक. 

मि. भन्दा 
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रहेक एम्वुलेन्स 
पहँुच 

टाढाको 
एम्वुलेन्स 

पहँुच 

५ ४ ३ १ 

३५ 

 

बैङ्क 

 

एहटएि सहहतको 
वाखणज्र् 

बैङ्क/षवत्तीर् 
संस्था 

वाखणज्र् बैङ्क 

को  

शाखा/षवत्तीर् 
संस्था 

10 क्रक. 

मि.भन्दा 
टाढा 

बैङ्क्रकङ 

/षवत्तीर् 
सेवा 

३० क्रक. मि 

भन्दा  टाढा 

बैङ्क्रकङ/षवत्ती
र् सवेा 

५ ४ ३ १ 

३६ 

 

सुरक्षा सेवा (नेपालप्रहरी, सािुदातर्क प्रहरी) 

 

न्ज.प्र.का/ इलाका 
प्र. का 

प्रहरी चौक्रक 

७ क्रक. मि 

भन्दा टाढा 
सुरक्षा सेवा 

१० क्रक. मि 

भन्दा टाढा 
सुरक्षा सेवा 

५ ४ 3 2 

३७ षपउने पानीको पर्ायप्त उपलव्धता   5 4 3 2 

 

स्थानीर् गाउँको पर्यटकीर् षवशेि िौमलक 
पहहचान रहेको कुनै कुरा (उल्लेख गने) 

 ५ ४ ३ २ 

ग. पूिक िस्तु:अंकभाि 50 

(तलका मध्रे् कुनै एक अंकभािमा धचन्ह लगाउनु होस/अंक प्रदान गनुयहोस)् 

४० सिग्र पूवायधार षवकासको सभंावना  20 15 10 5 

३९ सरसफाई तथा फोहोरव्र्वस्थापन  5 4 3 1 

 

साक्षरता र शकै्षक्षक संस्था  

 

 

७० % भन्दा बढी र 
स्नातकोत्तर 

अध्र्र्न संस्था 

६५% भन्दा 
बढी र 
स्नातक 
अध्र्र्न 
संस्था 

६०% 

भन्दाबढी र 
१२ 

कक्षासम्ि 
अध्र्र्न 
संस्था 

६०% भन्दा 
कि र  12 
कक्षा भन्दा 

किको 
अध्र्र्न 
संस्था 

5 4 3 2 
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४४ 

पर्यटन गाउँ सञ्चालनिा सिुदार्को तत्परता र 

प्रततवद्धता/ स्थानीर् सरकारको पर्यटन 
षवकासिा प्राथमिकता 

 ५ ४ ३ २ 

44 

पर्यटकीर् गाउँको षवकासिा स्थानीर् 
रु्वा(क्लव/सिूह)को अग्रसरता/तत्परता 

 ५ ४ ३ २ 

 

४५ 

 

लाभान्न्वत जनसंख्र्ा 
 

 

२०००० भन्दाबढी 
 

२०००० 
सम्ि 

 

१६००० 

सम्ि 

 

१२००० सम्ि 

 

10 7 5 3 

 
कुल िम्मा  प्राप्ताङ्क  

 

९. मूलर्ांकन ससमतताः न्जल्ला सिन्वर् समिततले प्राप्त प्रस्ताव िूल्र्ांकनका लाधग न्जल्ला 

सिन्वर् अधधकारीको अध्र्क्षतािा सम्वन्न्धत क्षते्रको षवज्ञसहहत बढीिा पाचँ सदस्र्ीर् 

िूल्र्ांकन समितत गठन गनेछ ।  

१०. प्रदेश गाँउ ससफारिशाः न्जल्ला सिन्वर् समिततले प्राप्त प्रस्तावका िूल्र्ांकनका आधारिा 

उत्कृष्ट देखखएका तीन वटा प्रस्तावलाइ काषत्तक िसान्त मभत्र प्रदेश िन्त्रालर्िा पठाउनेछ । 

११. प्रदेश मन्रालर्को लाधग पर्यटन गाउँ छन टका सूचक: प्रदेश िन्त्रालर्ले न्जल्ला सिन्वर् 

समिततबाट प्राप्त प्रस्ताव देहार् बिोन्जिको आधारिा िूल्र्ाँकन गनेछ   

पर्यटन गाउँ छनोटको लाधग प्रदेश सिकािको लाधग मूलर्ाङ्कन सूचक ि अङ्कभाि 

कं्र.सं. छन टका सूचक उच्चस्ति मध्र्मस्ति सम्भाव्र्स्ति न्रू्नस्ति 
कूल अंकभाि: 50 

(तलका मध्रे् कुनै एक अंकभािमा धचन्ह लगाउनु होस/अंक प्रदान गनुयहोस)् 
1 दफा 8 बिोन्जिको 

िूल्र्ांकनको औसत 
अंकभार 

50 40 30 20 

2 राषिर् पर्यटन िहत्वको 
वस्तु/स्थान हुने 
सम्भावना 

25 15 10 5 

3 िुख्र् बजार केन्रको 
षवकासिा सहर्ोगी 

15 15 10 5 
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4 स्थानीर् रोजगारीको 
सम्भावना 

10 7 5 3 

5 सिुदार् र स्थानीर् 
तहको लगानी 

10 7 5 3 

 कूल िम्मा प्राप्ताङ्क  
१२. प्रदेश िन्त्रालर्ल ेप्रदेशका अन्तगयतका सबै न्जल्लाबाट मसफाररस भई आएका प्रस्ताषवत गाउँिध्रे् 

दफा ११ बिोन्जिको सूचकको अंकभारको आधारिा िूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  

१३. दफा १1 बिोन्जि िूल्र्ाकन गनुय अतघ प्रदेश िन्त्रालर्लाइ मसफाररश भएका स्थानको 

अवलोकन वा अध्र्र्न गनय चाहेिा टोली पठाउन सक्नछे । 

१४. दफा १0 बिोन्जिको अवलोकन र दफा १1 बिोन्जिको िूल्र्ाकनबाट बढी अोकं पाउने कुनै 

दइु पामलकालाइ प्रदेश िन्त्रालर्ले मसफाररश गनेछ ।  प्रदेश िन्त्रालर्ले र्स्तो मसफाररश 

िंमसर िहहनाको तेस्रो हप्तामभत्र पठाइ सक्नुपनेछ ।  

१५. प्रदेश िन्त्रालर्बाट प्राप्त मसफाररस उपर आवश्र्कता अनुसार स्थलगत अध्र्र्न सिेत गरी प्रत्रे्क 

प्रदेशको एक/एक गाउँलाई िन्त्रालर्ले पर्यटन गाउँको रूपिा छनोट गने र सो को जानकारी 

िन्त्रालर्ल े प्रदेश सरकार, न्जल्ला सिन्वर् समितत र सम्बन्न्धत पामलकालाई हदनेछ। 

िन्त्रालर्ले पुस िहहनामभत्र पर्यटन गाँउ छनौट गरीसक्नु पनेछ । 

 

परिच्छेद -३ 

पर्यटन गाउँ  विकासको गुरूर्ोिना तिुयमा, सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन  

१६. पर्यटन गाउँ विकास गुरूर्ोिना: पर्यटन गाउँ स्वीकृत भए पश्चात िन्त्रालर्ले सम्बन्न्धत 

पामलका र प्रदेशको सिन्वर्िा गुरूर्ोजना तजुयिा गनेछ ।  

१७. दफा १६ बिोन्जि स्वीकृत गुरूर्ोजनाको आधारिा पर्यटन षवभागले सम्बन्न्धत पामलकाको 

सिन्वर्िा षवस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन (DPR) तनिायण गरोी स्वीकृत गनेछ ।  

१८. दफा १७ बिोन्जि स्वीकृत षवस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदनको आधारिा सम्बन्न्धत पामलकाले 

पर्यटन गाँउसंग सम्बन्न्धत क्रिर्ाकलापको सञ्चालन गनुयपनेछ । 
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१९. र्स बिोन्जि स्वीकृत पर्यटन गाँउको लाधग बजेट तथा स्रोतकोो  व्र्वस्थापन गाउँपामलका, 

प्रदेश िन्त्रालर् तथा िन्त्रालर्को लागत सहभाधगताको आधरािा व्र्होनुयपनेछ ।  

२०. पर्यटन पूिायधाि तथा पर्यटन उपि विकास साझदेािी आर्ोिनाको लाधग र्ोग्र् हुने: पर्यटन 

गाउँ स्वीकृत भए पश्चात पर्यटन पूवायधार तथा पर्यटन उपज षवकास सािेदारी आर्ोजना 

कार्यषवधध बिोन्जि स्वत: र्ोग्र् हुनेछ। 

२१. लागत साझदेािीमा गणना गनय सककने : र्स बिोन्जिको काििा उपभोक्ता समिततबाट 

जनििदान हुने अवस्थािा त्र्स्तो ििदानको लागत बढीिा दश प्रततशत कार्ि गररनेछ र 

सो बाहेकको पामलकाको हहस्सा भने बजेटिा व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

२२. संभाि तथा व्र्िस्थापन: र्स कार्यषवधध बिोन्जि षवकास भएका पर्यटन गाउँको आर्ोजना 

एवं क्रिर्कलापहरूको संभार तथा व्र्वस्थापन सम्बन्न्धत पामलकाद्वारा हुनेछ ।    

२३. पर्यटन गाउँको प्रिधयन तथा बिािीकिण: पर्यटन गाउँको प्रवधयन तथा बजारीकरण नेपाल 

पर्यटन बोडय तथा प्रदेश सरकारबाट हुनेछ ।  

 

परिच्छेद ४ 

पर्यटन गाउँ गुरूर्ोिना कार्ायन्िर्न ि अनुगमन 

 

२४. उपभोक्ता ससमतत गठनाः पर्यटन गाउँको पूवायधार तथा वस्तु षवकास गुरूर्ोजना कार्ायन्वर्निा 

स्थानीर् सिुदार्को सहभाधगता सुतनन्श्चत गनय सम्बन्न्धत पामलकाल ेउपभोक्ता समितत गठन 

गनय सक्नछेन ्। 

तर एउटा पर्यटन गाउँको लाधग पररर्ोजना वा पर्यटन उपजहरू षवकास गदाय एउटा वडािा 

३ वटा भन्दा बढोी उपभोक्ता समितत गठन गनय सक्रकने छैन । 

२५. दफा १७ िा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पतन हेमभ िेमशनरी उपकरणको प्रर्ोग गरी 

कार्ायन्वर्न पररर्ोजना प्रचमलत कानून बिोन्जि प्रततष्पधायत्िक िाध्र्िबाट गनुयपनेछ ।   

२६. पर्यटन गाउँको षवकास सम्बन्धी तनर्मित अनुगिन र िुल्र्ाङ्कन सम्बन्धन्ोत पामलकाबाट 

गनयोुपनेछ। िन्त्रालर् तथा प्रदेश िन्त्रालर्ले आवश्र्कता अनुसार र्स्ता गाउँको अनुगिन 

गनयसक्नेछन ्।  
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२७. िन्त्रालर् वा प्रदेश िन्त्रालर्ले पर्यटन गाउँको लाधग आवश्र्क पने प्राषवधधक सहर्ोग  

सम्बन्न्धत पामलकालाई िागको आधारिा उपलब्ध गराउन सक्नछे।  
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परिच्छेद ५ 

पर्यटन गाउँ सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन  

 

२८. सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन ससमतत: (१) पर्यटन गाउँिा िौजुदा पूवायधार तथा उपजको उपर्ोग 

गरी पर्यटनको गततषवधधलाई व्र्वस्थापन गनय देहार्को समितत रहनेछ:- 

(क)  सम्बन्न्धत पामलका प्रिुख- अध्र्ि 

(ख)  सम्बन्न्धत वडा अध्र्क्ष वा एक भन्दा बढी वडाका क्षते्रिा पर्यटन गाँउ पने भए 

अध्र्क्षले िनोतनत गरेकोो सम्बन्न्धत वडा अध्र्क्ष- सदस्र्  

(ग) पर्यटन व्र्वसार्ी, स्थानीर् वुषद्धन्जषव तथा प्रवुद्ध वगयबाट अध्र्क्षल ेिनोतनत गरेकोो 

कन्म्तिा १ िहहला सहहत ३ जना- सदस्र् 

(घ) नेपाल उद्योग वाखणज्र् संघको न्जल्ला अध्र्क्ष वा तनजले तोकेको प्रतततनधध-  सदस्र् 

(ङ) पर्यटन क्षेत्र हेने गाउँपामलकाको शाखा प्रिुख-  सदस्र् सधचि 

 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको समिततको काि, कतयव्र्, तथा अधधकार देहार् बिोन्जि हुनेछो ÷  

(क) पर्यटन गाउँको व्र्वस्थापन तथा सञ्चालनको सिग्र व्र्वस्थापन गने,   

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीर् सरकारसँगको सम्पकय , सहर्ोग पररचालन र सिन्वर् गने,  

(ग) पर्यटन गाउँको गुरुर्ोजनाको अवधारणा तजुयिािा सिन्वर् गने, 

(घ) गुरुर्ोजनाको षवस्ततृ डडजाइनिा प्राषवधधक, व्र्वस्थापकीर् र आवश्र्कता अनुसारका 

सूचना उपलव्ध गराउने । आवश्र्क अन्तरक्रिर्ाको आर्ोजना गने, 

(ङ) स्वीकृत गुरुर्ोजना र षवस्ततृ डडजाइनका आधारिा पर्यटन गाँउको कार्यिि वा 

र्ोजना कार्ायन्वर्नको सिन्वर् गने,  

(च) षवज्ञ सिेतको सहर्ोगिा बजारीकरण र प्रवद्धन सम्बन्धी रणनीतत तजुयिा र 

कार्ायन्वर्न गने,  

(छ) आवस्र्कताअनुसार उपभोक्ता समितत गठन गने ।  

(ज) बजारीकरण र प्रवद्यधनको कार्यको लाधग नेपाल पर्यटन बोडयको सेवा मलने,  
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(ि) पर्यटन गाउँको भ्रिण प्र्ाकेज षवक्रि षवतरण तथा प्रवदधयन गने स्थाषपत ट्राभल 

एजेन्सीको सिेत सहर्ोग मलन सक्रकनेछ ।   

(ञ) पर्यटन गाउँको सरसफाई व्र्वस्थापन, वस्तु वा सेवाको गुणस्तरीर्ता सुपररवेक्षण, 

वातावरण संरक्षण, पर्यटकीर् सुरक्षा, पर्यटकीर् वस्तु वा पूवायधारको िियत सभंार 

लगार्तका काि गनय सरकारी, तनजी, गैर-सरकारी र सािुदातर्क ससं्थाहरूको सहर्ोग 

पररचालन गने, 

(ट) पर्यटन गाउँको सिग्र पर्यटकीर् वस्तु, गुणस्तर तथा कािको सम्बन्धिा पषृ्ठपोिण 

मलने, 
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विविध 

२९. बाधा अड़्काउ फुकाउ: पर्यटन गाउँको कार्ायन्वर्निा कुनै बाधा, अड्काउ परेिा िन्त्रालर्को 

तनणयर्द्वारा सोको सिाधान गररनेछ ।  

३०. प्रततिेदन: पर्यटन गाउँको छनौट पश्चात गुरूर्ोजना तनिायण, षवस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन र 

पररर्ोजना तनिायण र पर्यटन गाउँको षवकास पश्चात सञ्चालन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी वाषियक 

प्रगतत प्रततवेदन गाउँपामलकाले प्रदेश िन्त्रालर् र िन्त्रालर्िा वाषियक रूपिा साउन िसान्त 

मभत्र पठाइनुपनेछ । 

३१. लेखापिीिण: पर्यटन गाउँ षवकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरूको लखेापरीक्षण प्रचमलत 

कानून बिोन्जि हुनेछ ।  

 

 


