
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, चैत्र ११ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ४४ 

भाग २ 
प्रदेश सरकार 

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी ववकास मन्त्त्रालर्को सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।१2।11 मा स्वीकृत भएको  
"पर्यटन ववकास पररषद् तनर्मावली, २०७८" सवयसाधारणको जानकारीका लातग 
प्रकाशन गररएको छ । 
 

पर्यटन ववकास पररषद् तनर्मावली, २०७८ 
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पर्यटन ऐन, २०७६ को दफा ४२ र ४४ ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश 
सरकारले देहार्का तनर्महरु वनाएको छ। 

 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) र्ो तनर्मावलीको नाम "पर्यटन ववकास पररषद् 
तनर्मावली, २०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो तनर्मावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 

२.  पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स तनर्मावलीमा,- 
(क) ''ऐन'' भन्नाले पर्यटन ऐन, २०७6 सबझनपुछय। 

(ख) "कार्ायलर्" भन्नाले मन्त्त्रालर् मातहतका पर्यटन कार्ायलर् 
सबझनपुछय। 

(ग) ''पररषद्'' भन्नाले तनर्म ३ िमोम्जम गदित पर्यटन ववकास 
पररषद् सबझनपुछय। 

(घ) ''स्थानीर् तह'' भन्नाले नेपालको संववधान िमोम्जम गिन 
भएका महानगरपातलका, उप-महानगरपातलका, 
नगरपातलका र गाउँपातलकालाई सबझनपुछय। 

(ङ) “कार्यकारी तनदेशक” भन्नाले तनर्म ८ िमोम्जम तनर्कु्त 
कार्यकारी तनदेशक सबझनपुछय। 

(च) ”मन्त्त्रालर्” भन्नाले प्रदेश सरकारको पर्यटन सबिन्त्धी 
ववषर् हेने मन्त्त्रालर् सबझनपुछय। 

३. पररषद्को गिनः (१) पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरुको पवहचान, अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, 
संरिण, ववकास र प्रचार प्रसार गनय प्रदेश सरकारले पर्यटन ववकास पररषद् 
गिन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको पररषदमा देहार् िमोम्जमका 
सदस्र्हरु रहनेछन:् 

(क) मन्त्त्री, प्रदेशको पर्यटन िेत्र हेने मन्त्त्रालर्           
-अध्र्ि 
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(ख) प्रदेश र्ोजना आर्ोगको पर्यटन िेत्र हेने सदस्र्       
-सदस्र् 

(ग) सम्चव, प्रदेश सरकारको आतथयक मातमला हेने 
मन्त्त्रालर् -सदस्र् 

(घ) सम्चव¸ प्रदेश सरकारको संस्कृतत हेने मन्त्त्रालर्        
-सदस्र् 

(ङ) सम्चव, प्रदेश सरकारको उद्योग हेने मन्त्त्रालर्         
-सदस्र् 

(च) सम्चव¸ प्रदेश सरकारको पर्यटन हेने मन्त्त्रालर्         
-सदस्र् 

(छ) पर्यटनववद् तथा पर्यटन व्र्वसार्ी मध्रे्िाट कबती दईु 
जना मवहला सवहत अध्र्िले मनोतनत गरेका सातजना     
- सदस्र् 

(ज) पररषद्को कार्यकारी प्रमखु                 –
सदस्र्-सम्चव 

 (३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) िमोम्जमका सदस्र्को 
पदावतध तनर्मु्क्त भएको तमततले चार वषयको हनुेछ।  

       (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
पररषद्को अध्र्िले कुनै मनोतनत सदस्र्लाई जनुसकैु िखत पदिाट हटाउन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) िमोम्जम कुनै सदस्र्लाई पदिाट हटाउन ु
अम्घ तनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनातसि मौका ददनपुनेछ। 

४. पर्यटन ववकास पररषद् सङ् गदित संस्था हनु:े (१) पररषद् अववम्छछन्न 
उत्तरातधकारवाला स्वशातसत र सङ् गदित संस्था हनुेछ। 

(२) पररषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुछे। 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ४४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७८।१२।११ 

4 

(३) पररषद्ले व्र्म्क्तसरह चल, अचल सबपम्त्त प्राप् त गनय, उपभोग 
गनय र िेचववखन वा अन्त्र् कुनै वकतसमले व्र्वस्था गनय सक्नेछ। 

(४) पररषद्ले व्र्म्क्तसरह आफ्नो नामिाट नातलस उजरु गनय र 
पररषद्उपर पतन सोही नाममा नातलस उजरु लाग्न सक्नछे। 

(५) पररषद्को आफ्नो कार्य सञ् चालन र व्र्वस्थापन 
मन्त्त्रालर्िाट स्वीकृत ववतनर्म िमोम्जम हनुछे। 

५.  सदस्र्को र्ोग्र्ता: देहार् िमोम्जमको र्ोग्र्ता पगेुको व्र्म्क्त तनर्म ३ को 
उपदफा (२) को खण्ड (छ) िमोम्जमको सदस्र् पदको लातग र्ोग्र् 
मातननेछः- 

(क) नेपाली नागररक, 
(ख) पछचीस वषय उमेर पूरा भई सािी वषय ननाघेको,  
(ग) प्रचतलत कानूनले अर्ोग्र् नभएको, 
(घ) लमु्बिनी प्रदेशको पर्यटन व्र्वसार् वा ववकासको िेत्रमा 

कबतीमा पाँच वषयको अनभुव प्राप्त गरेको। 

६. पररषद्को काम, कतयव्र् र अतधकार: पररषद्को काम, कतयव्र् र अतधकार 
देहार्िमोम्जम हनुेछ:–  

(क) पर्यटन व्र्वसार्को स्थापना, सधुार, ववकास, ववस्तार, प्रवर्द्यन 
तथा संरिण र पर्यटन सेवा, सवुवधा ववस्तार गने 
सबिन्त्धमा समन्त्वर् तथा सहजीकरण गने। 

(ख) पर्यटक तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र अतभलेखीकरण, जनशम्क्त 
ववकास, आवश्र्क नर्ाँ जनशम्क्त तर्ार गने र पर्यटन 
स्थलहरूको पर्ायवरण संरिण गने कार्यका सबिन्त्धमा 
आवश्र्क कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्त्वर्न गने, गराउने।  

(ग) संघीर् सरकार, स्थानीर् तह, सरोकारवाला राविर् तथा 
अन्त्तरायविर् सङ् घ-संस्थासँग तमलेर प्रदेशको गररमा, पवहचान 
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र प्रतत्ा सृुढ  हनुेगरी नर्ा ँपर्यटकीर् गन्त्तव्र्को पवहचान 
र ववकास गने।  

(घ) पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गने कार्यमा संलग्न व्र्म्क्त, 

संस्था वा तनकार्हरूको वक्रर्ाकलापमा समन्त्वर् तथा 
सहजीकरण गने।  

(ङ) पर्यटन व्र्वसार्को ववकास र ववस्तारका लातग आवश्र्क 
पने प्राववतधक एवम ् ववत्तीर् आधारहरू तर्ार गरी पर्यटन 
ववकाससगँ सबिम्न्त्धत कार्यक्रमहरू कार्ायन्त्वर्न गने, 

गराउने र र्सका लातग तनजी िते्रको सहभातगतालाई 
प्रोत्सावहत गने, गराउने।  

(च) पर्यटनसँग सबिम्न्त्धत ववद्यमान भौततक पूवायधारहरूको 
व्र्वम्स्थत र प्रभावकारी  ङ् गले उपर्ोग गरी 
पर्यटकहरूलाई प्रदेशको धातमयक र साँस्कृततक महत्वका 
स्थलहरू, वहमशङृ्खलाहरू तथा मनोरम प्राकृततक सौन्त्दर्य 
र राविर् तनकुञ् ज तथा वन्त्र्जन्त्तकुो व्र्वम्स्थत  ङ् गले 
ृढश्र्ावलोकन गराउन तनजी िेत्रलाई उत्प्ररेरत गने।  

(छ) प्रदेशलाई आकषयक पर्यटन केन्त्रको रूपमा ववकास गदै 
लैजान जल, स्थल र वार्मुा आधाररत मनोरञ् जनपूणय तथा 
साहतसक पर्यटन सबिन्त्धी वक्रर्ाकलापहरूलाई मौतलक 
संस्कृतत र परबपरामा प्रततकूल असर नपनेगरी प्रदेशका 
ववतभन्न भागमा सञ् चालन गने, गराउने र त्र्स्ता साहतसक 
पर्यटन सबिन्त्धी कृर्ाकलापहरू सञ् चालन गनय तनजी 
िेत्रलाई प्रोत्सावहत गने।  

(ज) सभा–सबमेलन, व्र्ापार मेला, सांस्कृततक तथा र्वुा महोत्सव, 

खेलकुद प्रततर्ोतगता, कला तथा वफल्म महोत्सव लगार्त 
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अन्त्र् रचनात्मक तथा प्रवर्द्यनात्मक पर्यटकीर् उत्पादनसगँ 
सबिम्न्त्धत वक्रर्ाकलाप सञ् चालन गने। 

(झ) ववद्यमान पर्यटकीर् स्थलको स्तरोन्नतत तथा नर्ाँ पर्यटकीर् 
स्थलहरूको पूवायधार तनमायण र ववकासमा लगानी गनय नीम्ज 
िेत्रलाई प्रोत्साहन गने।  

(ञ) मखु्र् पर्यटन उद् गम िजारहरूमा प्रततष्पधायत्मक रूपमा 
पर्यटन प्रवर्द्यन गरी लमु्बिनी प्रदेशलाई प्रमखु पर्यटन 
केन्त्रको रूपमा ववकास गने, गराउने।  

(ट) पर्यटन सबिन्त्धी जनचेतनाको लातग ववतभन्न तहमा प्रचार-
प्रसार कार्यक्रमहरू तजुयमा गरी कार्ायन्त्वर्न गने, गराउने।  

(ि) पर्यटन सेवा र सवुवधाहरूको गणुस्तर सतुनम्ित गनयको 
लातग आवश्र्क मापदण्ड तथा आचारसंवहता तर्ार गरी 
मन्त्त्रालर् समि तसफाररस गने।  

(ड) पर्यटन व्र्वसार्मा संलग्न व्र्म्क्त वा संस्थालाई प्राववतधक 
ज्ञान, प्रम्शिण तथा प्राववतधक सहर्ोग प्रदान गने 
सबिन्त्धमा आवश्र्क तातलम तथा प्रम्शिण ददन।े 

( ) पर्यटन व्र्वसार्को ववकासका लातग अध्र्र्न, अनसुन्त्धान 
गरी नीतत तनमायणमा प्रदेश सरकारलाई आवश्र्क सझुाव 
तथा परामशय ददन।े  

(ण) पर्यटक तथा पर्यटन व्र्वसार्ीहरूलाई पर्यटनसगँ 
सबिम्न्त्धत ववषर्का सबिन्त्धमा आवश्र्क सेवा तथा 
परामशय प्रदान गने, गराउने।  

(त) प्रदेश सरकारमाफय त नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलई 
ववदेशी वा अन्त्तरायविर् सङ् घ-संस्थाको सहर्ोगमा कार्यक्रम 
सञ्चालन गने।  

(थ) पर्यटकीर् सेवा तथा सवुवधालाई प्रववतधमैत्री गने, गराउन।े  
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(द) पररषद्को आवतधक कार्यक्रम तथा वावषयक कार्यक्रम 
सञ् चालन गनय आवश्र्क िजेट स्वीकृत गने।  

(ध) पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार र प्रवर्द्यन सबिन्त्धी 
अन्त्र् आवश्र्क कार्यहरू गने, गराउने। 

            (२) प्रदेश सरकारले तोकेका पर्यटन सबिन्त्धी अन्त्र् कार्य गने, 
गराउने। 

७. पररषद्को िैिक सबिन्त्धी कार्यववतधः (१) पररषद्को िैिक आवश्र्कता 
अनसुार िस्नेछ। 

  (२) पररषद्को िैिक अध्र्िले तोकेको तमतत र समर्मा 
पररषद्को कार्ायलर्मा िस्नछे। 

  (३) पररषद्को िैिक िस्ने सूचना पररषदको सदस्र्-सम्चवले 
िैिक िस्नभुन्त्दा कबतीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्र्लाई ददनपुनेछ। 

  (४) पररषद्को कुल सदस्र् सङ्ख्र्ाको पचास प्रततशतभन्त्दा ि ी 
सदस्र् उपम्स्थत भएमा पररषद्को िैिकको लातग गणपरुक संख्र्ा पगेुको 
मातननेछ। 

  (५) पररषद्को िैिकको अध्र्िता अध्र्िले र तनजको 
अनपुम्स्थततमा पररषद्को सदस्र् मध्रे् जे् सदस्र्ले गनेछ। 

  (६) पररषद्को िैिकमा िहमुतको रार् मान्त्र् हनुेछ र मत 
िरािर भएमा िैिकमा अध्र्िता गने व्र्म्क्तले तनणायर्क मत ददनछे। 

  (७) पररषद्ले सबिम्न्त्धत िेत्रका कुनै पदातधकारी वा 
ववशेषज्ञलाई पररषद्को िैिकमा आमन्त्त्रण गनय सक्नछे। 

  (८) पररषद्को तनणयर् पररषद्को सदस्र्-सम्चवले प्रमाम्णत 
गनेछ। 

  (९) पररषद्को िैिक सबिन्त्धी अन्त्र् कार्यववतध पररषद् आफैले 
तनधायरण गरे िमोम्जम हनुछे। 
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८. कार्यकारी तनदेशकको तनर्मु्क्त: (१) पररषद्को प्रशासकीर् प्रमखुको रुपमा 
काम गनय एकजना कार्यकारी तनदेशक रहनेछ। 

   (२) मान्त्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्िाट कुनै ववषर्मा कबतीमा 
स्नातकोत्तर उपातध हातसल गरी पर्यटन वा ववकास िते्रमा कम्बतमा सात 
वषयको अनभुव भएको व्र्म्क्तलाई चार वषयका लातग पररषद्ले कार्यकारी 
तनदेशकको पदमा तनर्मु्क्त गनेछ। 

            (३) उपतनर्म (२) िमोम्जम तनर्कु्त कार्यकारी तनदेशकले प्रदेश 
सरकारको एघारौं तहको अतधकृत सरह सेवा सवुवधा पाउनेछ।  

    (४) पररषद्ले आवश्र्क देखेमा उपतनर्म (२) िमोम्जम तनर्कु्त 
कार्यकारी तनदेशकलाई थप एक पदावतधका लातग पनु: तनर्कु्त गनय 
सक्नेछ। 

   (५) उपतनर्म (२) वा उपतनर्म (४) मा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएता पतन कार्यकारी तनदेशकले आफ्नो पद अनरुुपको काम 
नगरेमा वा पररषद्को वहत ववपरीत काम गरेमा पररषद्को िहमुतको तनणयर् 
िाट तनजलाई जनुसकैु िखत पदिाट हटाउन सवकनछे। 

(६) उपतनर्म (५) िमोम्जम पदिाट हटाउन ु अम्घ कार्यकारी 
प्रमखुलाई आफ्नो पिमा सफाइ पेश गने उम्चत अवसर प्रदान गनुयपनेछ। 

९. कार्यकारी तनदेशकको काम, कतयब्र् र अतधकारः  (१) कार्यकारी 
तनदेशकको काम, कतयव्र् र अतधकार देहार् िमोम्जम हनुछेः- 

(क) पररषद्को तनणयर् एवम ् तनदेशनहरू कार्ायन्त्वर्न गने, 

गराउने।  
(ख) पररषद्को दीघयकालीन तथा अल्पकालीन र्ोजना, 

वावषयक कार्यक्रम तथा िजेट तर्ार गने, गनय 
लगाउन।े  

(ग) पररषद् िाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरू 
कार्ायन्त्वर्न गने, गराउने।  
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(घ) अध्र्िको आदेशानसुार सतमततको िैिक िोलाउने।  
(ङ) पररषद्प्रतत उत्तरदार्ी भई काम गने।  
(छ) पररषद्को प्रशासकीर् प्रमखुको हैतसर्तले पररषद्को 

उद्देश्र् प्राप् त गनय अन्त्र् आवश्र्क कार्यहरू गने।  
(२) उपदफा (१) मा लेम्खएदेम्ख िाहेक कार्यकारी प्रमखुले 

पररषद्ले तोके िमोम्जमका अन्त्र् काम, कतयव्र् र अतधकारहरू प्रर्ोग गनय 
सक्नेछ। 

1०. पररषद्का कमयचारी: (१) पररषद्को कार्यसञ् चालन गनयको लातग आवश्र्क 
संगिन संरचना र दरिन्त्दी पररषद्ले तनणयर् गरेिमोम्जम हनुेछ। 

(२) उपतनर्म (१) िमोम्जम स्वीकृत दरिन्त्दीमा पररषद्ले प्रदेश 
लोक सेवा आर्ोगको तसफारीसमा आवश्र्क कमयचारीहरू तनर्कु्त गनय 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) िमोम्जम तनर्कु्त कमयचारीहरूको पाररश्रतमक, 

सवुवधा तथा सेवाका अन्त्र् शतयहरू प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड 
ववपरीत नहनुे गरी स्वीकृत ववतनर्मावलीमा तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

(४) उपदफा (२) िमोम्जम तनर्कु्त पररषद् का कमयचारीहरूले 
पररषद् र कार्यकारी प्रमखुप्रतत उत्तरदार्ी भई काम गनुयपनेछ। 

(५) पररषद्ले आफ्ना कमयचारीहरु तनर्कु्त नगरेसबम मन्त्त्रालर्ले 
पररषद्को कार्यसञ्चालनको लातग आवश्र्क कमयचारी खटाउन सक्नछे। 

११. पररषद्को कोषः (१) पररषद्को कार्य सञ्चालनका लातग एउटा छटै्ट कोष 
हनुेछ।   

(२) उपतनर्म (१) िमोम्जमको कोषमा देहार्को रकम रहनेछ: 
(क)  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारिाट प्राप्त रकम, 

(ख)  कुनै व्र्म्क्त वा संस्थािाट सहर्ोग स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ग)  ववदेशी सरकार, व्र्म्क्त, अन्त्तरायविर् सङ्घ वा संस्थािाट 
अनदुान स्वरुप प्राप्त रकम, 
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(घ)  पररषद्ले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त रकम, 

वा 
(ङ)  अन्त्र् कुनै शतयिाट प्राप्त रकम। 

(३) उपतनर्म (१) को खण्ड (ग) िमोम्जमको रकम प्राप्त 
गनुयपूवय पररषद्ले प्रदेश सरकारमाफय त ् नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलन ु
पनेछ। 

(४) पररषद्ले उपतनर्म (१) िमोम्जमको कोषमा रहने रकम 
नेपाल राि िैंकिाट मान्त्र्ताप्राप्त िाम्णज्र् िैंकमा खाता खोली जबमा 
गनुयपनेछ। 

(५) पररषद्को नामिाट गररने सिै खचय उपतनर्म (१) 
िमोम्जमको कोषिाट व्र्होररने छ। 

१२. पररषद्को कोषको लेखाः (१) पररषद्को आर्-व्र्र्को लेखा 
महालेखापरीिकले तोकेको  ाँचा िमोम्जम राख्नपुनेछ। 

           (२) पररषद्को लेखा कार्यकारी तनदेशक र पररषद्को लेखा 
सबिन्त्धी काम गने कमयचारीको संर्कु्त हस्तािरिाट सञ्चालन गररनेछ। 

(३) पररषद्को आन्त्तररक लेखापरीिण प्रदेश लेखा तनर्न्त्त्रकको 
कार्ायलर्िाट हनुेछ। 

   (४) पररषद्को अम्न्त्तम लेखापरीिण महालेखापरीिकको 
कार्ायलर्िाट हनुेछ।                                     

(५) प्रदेश सरकारले चाहेमा पररषद्को आर्-व्र्र्को लेखा, 
नगदी, म्जन्त्सी वा अन्त्र् कागजात जनुसकैु िखत जाँछन वा जाँछन लगाउन 
सक्नेछ। 

१३. िैिक भत्ताः सदस्र्ले पररषद्को िैिकमा भाग तलए वापत पाउने िैिक 
भत्ता र र्ातार्ात खचय प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा 
हनुेछ।  
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१४. प्रततवेदन पेश गनुयपनेः पररषद्ले प्रत्रे्क आतथयक वषय समाप्त भएको तमततले 
सािी ददन तभत्र आफूले सबपादन गरको कामको प्रततवेदन मन्त्त्रालर् समि 
पेश गनुय पनेछ। 

१५. तनदेशन ददन सक्नःे (१) मन्त्त्रालर्ले पररषद्द्वारा गररन ेकाम कारिाहीको 
सबिन्त्धमा पररषद्लाई आवश्र्क तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) उपतनर्म (१) िमोम्जम ददइएको तनदेशनको पालना गनुय 
पररषद्को कतयव्र् हनुेछ। 

१६. अतधकार प्रत्र्ार्ोजनः पररषद्ले र्स तनर्मावली िमोम्जम आफूलाई प्राप्त 
अतधकारमध्रे् केही अतधकार आवश्र्कता अनसुार अध्र्ि,  सदस्र् वा 
कार्यकारी तनदेशकलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नछे। 

१७. प्रदेश सरकारसगँ सबपकय : पररषद्ले आफ्नो काम कारिाहीको  तसलतसलामा 
प्रदेश सरकारसँग सबपकय  राख्नपुदाय मन्त्त्रालर् माफय त राख्न ुपनेछ। 

१८. पररषद्को कार्ायलर्ः पररषद्को कार्ायलर् मन्त्त्रालर्को समन्त्वर्मा पररषद्ले 
तोकेको सबिम्न्त्धत िेत्रको उपर्कु्त स्थानमा रहनेछ। 

१९. कार्यववतध िनाउन सक्नःे (१) र्स तनर्मावली िमोम्जम पररषद्ले आन्त्तररक 
कार्यसञ्चालन गनय आवश्र्क ववतनर्मावली¸ कार्यववतध िनाउन सक्नछे। 

(२) उपतनर्म (१) िमोम्जम िनकेो ववतनर्मावली, कार्यववतध 
मन्त्त्रालर्िाट स्वीकृत भएपतछ लागू हनुछे। 

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) तनणयर् तमतत २०७८।१२।११ 
 

   

आज्ञाले, 
     महेशचन्त्र न्त्र्ौपान े

        प्रदेश सम्चव 


