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प्रस्िािना : रामपरु नगरपालिकाको आलथयक समवृिको अलभयानिाई अगालड बढाउने प्रमखु माध्यमको 
रुपमा पययटन क्षेत्र रहेको छ।नगर लभत्रको पययटकीय सम्भािनािाई उजागर गरै्द पययटनको क्षेत्रमा 
लनजी क्षेत्रको भलुमका बढाउन नगरपालिका पूिायिार लनमायण समधिय, सहयोग गरै्द योजनाबि ढङ्गिे 
पययटन क्षेत्र विकास गने उदे्दश्यका साथ “रामपरु पययटन विकास सलमलि  गठन िथा संचािन गनय 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को र्दफा 102(2) िे दर्दएको अलिकार प्रयोग गरी यो 
काययविलि जारी गररएको छ।   

1. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ :  

क) यो काययविलिको को नाम “रामपरु पययटन विकास सलमलि  गठन िथा संचािन सम्बन्धि 
काययविलि, २०७६” हनुेछ ।  

ख) यो काययविलि काययपालिकाबाट पाररि भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलि रे्दन्ख िाग ु
हनुेछ । 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस सलमलिमा  

क) “अध्यक्ष” भन्नािे सलमलिको अध्यक्ष सम्झन ुपर्दयछ ।  

ख) “पययटकीय स्थि” भन्नािे रामपरु नगरपालिका लभत्र पने र्दसै िडा लभत्रका पययटकीय, िालमयक 
िथा सााँस्कृलिक स्थि सम्झनपुर्दयछ ।  

ग) “कायायिय” भन्नािे यस सलमलिको कायायिय सम्झन ुपर्दयछ । 

घ) “सलमलि सर्दस्य” भन्नािे यस सलमलिको अध्यक्ष िथा सर्दस्यहरु सम्झन ुपर्दयछ ।  

ङ) “सलमलि” भन्नािे र्दफा ४ बमोन्जम गदठि रामपरु पययटन विकास सलमलििाई सम्झन ुपर्दयछ ।  

च) “िडा सलमलि” भन्नािे सम्बन्धिि िडामा गदठि सलमलििाई सम्झनपुर्दयछ। 

छ) “सन्चिािय” भन्नािे नगरपालिकामा रहेको काययकारी सलमलििाई जनाउनेछ। 

3. सलमलिको गठन प्रविया िथा संरचना :  

3.1. यस सलमलिको गठन रे्दहाय बमोन्जम हनुेछ । 

क) रामपरु नगरपालिकाका नगर प्रमखु                                        - अध्यक्ष 

ख) नगरपालिकाको िडा अध्यक्ष (2 जना)                     -सर्दस्य 

ग) काययपालिका सर्दस्यहरुिाट मवहिा सवहि (२ जना)                          –सर्दस्य 

घ) पययटन क्षेत्रमा विन्शष्ट योगर्दान परु् याउने यकयन्रहरुमध्येबाट (३जनामवहिा सवहि)                                
६ जना                                                            -सर्दस्य 

ङ) स्थानीय उद्योग यकयिसायी प्रलिलनलि (१जना)                -सर्दस्य 

च) होटेि िथा  ट्राभि यकयिसायी प्रलिलनलि (१जना)               -सर्दस्य 
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छ) स्थानीय पत्रकार (१जना)                        -सर्दस्य 

ज) यािायाि यकयबसायीहरु मध्येिाट (१जना)                                   - सर्दस्य 

झ) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि                  -सर्दस्य सन्चि 

3.2. िडा स्िरीय पययटन विकास सलमलिको गठन रे्दहाय िमोन्जम हनेछ। 

क) िडा अध्यक्ष                                                              संयोजक 

ख) िडा सर्दस्यहरु मध्येबाट १ जना                                             सर्दस्य 

ग) सम्बन्धिि िडाको यकयिसायीहरु मध्येबाट १ जना                                सर्दस्य 

घ) सम्बन्धिि िडाको पत्रकार /समाजसेिीबाट 1 जना                               सर्दस्य 

ङ) सम्बन्धिि िडाको पययटन प्रिियनमा काम  

गरेका यकयन्रहरुबाट १ जना मवहिा सवहि (२ जना)                       सर्दस्य 

च) िडा सन्चि                                                  सर्दस्य सन्चि 

3.3. यस नगर पययटन विकास सलमलिका सर्दस्यहरुको पर्दािलि िपलसि अनसुार लनयनु्र लमलि रे्दन्ख 
३ बषयको हनुेछ । 

क) पययटन क्षेत्रमा विन्शष्ट योगर्दान परु् याउने यकयन्रहरुमध्येबाट (३जनामवहिा सवहि)                             
६ जना                                                               

ख) स्थानीय उद्योग यकयिसायी प्रलिलनलि (१जना)     

ग) होटेि िथा  ट्राभि यकयिसायी प्रलिलनलि (१जना)      

घ) स्थानीय पत्रकार (१जना)       

ङ) यािायाि यकयबसायीहरु मध्येिाट (१जना)                                     

3.4. र्दफा ४ मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिापलन सर्दस्यहरुिे आफ्नो पर्द अनरुुप काम नगरेमा 
अध्यक्षिे लनजिाई जनुसकैु बखि पर्दबाट हटाउन सक्नेछ । 

3.5. सलमलिको बैठकमा पर्दालिकारी लनयलमि उपन्स्थि हनु ुपनेछ।अध्यक्षिाई जानकारी नगराई ३ 
पटक िगािार अनपुन्स्थि भएमा लनजिाई पर्दबाट हटाउन सवकनेछ । 

3.6. उपर्दफा (३) बमोन्जम पर्दबाट हटाउन ुअन्घ लनजिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका दर्दइनेछ 
। 

4. अयोग्यिा : रे्दहायका यकयन्रहरु सलमलिको सर्दस्यका िालग योग्य हनुे छैनन ्। 

क) गैर नेपािी नागररक,  

ख) नैलिक पिन रे्दन्खने फौजर्दारी अलियोगमा अर्दाििबाट कसूरर्दार ठहर भएको यकयन्र, 
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ग) लनयििस बैंक िथा वित्तीय  संस्थाको ऋण नलिरी प्रचलिि काननु बमोन्जम कािो 
सूचीमा परेको । 

घ) नगर क्षेत्रलभत्रको नागररक नभएमा। 

5. सलमलिको काम, किययकय र अलिकार : यस काययविलिमा अधयत्र िेन्खएका काम, किययकय र 
अलिकारको   अलिररर सलमलिको काम, किययकय र अलिकार रे्दहाय बमोन्जम हनुेछ :– 

क) रामपरु नगरपालिका लभत्रका प्राकृलिक, िालमयक, सााँस्कृलिक, परुािाविक िथा पययटकीय 
क्षेत्रको संरक्षण  िथा विकास गने । 

ख) रामपरु नगरपालिका लभत्र रहेका पययटकीय सम्भािनाको अध्ययन गरर पययटन प्रिियन 
एिं विकास गने, 

ग) रामपरु नगरपालिका क्षेत्रको दर्दगो पययटकीय यकयिस्थापन गनय कायययोजना बनाउने,  

घ) रामपरु नगरपालिकाको दर्दगो पययटकीय यकयिस्थापनका िालग बहृि पययटन विकासमा 
गरुु योजना ियार गनयका िालग आिश्यक सहयोग गने, 

ङ) रामपरु नगरपालिका लभत्र रहेका पवित्र िालमयक स्थिहरु टाप ुिाम खटाङ्ग, कृष्ण मन्धर्दर, 

लसिाकुण्ड, केिार्दी िाम, चमेरे गफुा, कोप्चे घाट,राममन्धर्दर, रामघाट, खोप्टारपाटी, भ्यटुार 
राम्चे, रामचिुो,र्दगुाय मन्धर्दर (िडा नं २), िािपोखरा, बरुणेश्वर मन्धर्दर, रम्भारे्दिी मन्धर्दर, 
खैरेनी िन(उत्तर गंगा) लसिथान भजुाि,न्शि र्दगुाय मन्धर्दर, लसिबाबा मन्धर्दर, िगाएि मखु्य 
िालमयक क्षेत्रिाई पययटन गधियकयको रुपमा विकास गने ।  

च) जोन्खमयरु र अलि संमिेर्दनशीि क्षेत्रहरु पवहचान गरर संरक्षणका योजनाहरु बनाउने 
र सोको कायायधियन गने गराउने । 

छ) कािी नर्दीको छेउमा बसोिास गने माझी, बोटे, कुमाि, र्दरै जस्िा अल्प संख्यक 
जनजािीहरुको िमय, संस्कृलि, भेषभषुा,  भाषाभाषी र परम्पराको विकासको लनन्म्ि योजना 
सवहि उर समरु्दायको क्षमिा अलभबवृि गने, गराउने । 

ज) कािीगण्डकी नर्दीमा र् यान्फ्टङ्ग यकयिसायको पूिायिार विकासमा सहयोग परु् याउन।े 

झ) प्याराग्िालडङ्ग, ट्रयावकङ्ग, साइवकलिङ्क, न्जप फ्िाइङ्ग, केकिाइङ्ग जस्िा साहसी 
मनोरञ्जनात्मक पेशािाई यकयिसायको रुपमा विकास र प्रोत्साहन गने ।  

ञ) नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका सयौँ पययटकीय गधियकयहरुमा पनय सफि िािपोखरािाई 
विशेष पययटकीय गधियकयको रुपमा विकास गने । 

ट) आलथयक िथा प्राविलिक स्रोि जटुाउने, प्रिेश शलु्क िथा अधय शलु्क िोकी 
काययपालिकामा लसफाररस गने । 
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ठ) योजना िथा काययिमको कायायधियन पक्षको िोवकए, बमोन्जम अनगुमन र मलु्याङकन 
गने । 

ड) सम्बन्धिि लनकाय र संघ संस्थाहरुद्वारा आिश्यक समधिय कायम गने । 

ढ) मन्धर्दर यकयिस्थापन िथा िालमयक पययटन विकास गने, िालमयक पययटन क्षेत्र छुट्याउने । 

ण) रामपरु नगरपालिका क्षेत्र लभत्र िधयजधि ुिथा संरक्षण क्षेत्र विकासका अधय काययहरु 
गने गराउने । 

ि) नेपाि पययटन बोडय साँगको समधियमा नगरपालिका लभत्रका प्राकृलिक, िालमयक, 

सााँस्कृलिक, पययटकीय स्थिहरुिाई राविय िथा अधिराविय क्षेत्रमा न्चनाउन प्रचारप्रसार 
गने ।  

थ) रामपरु नगरपालिका लभत्रका पययटन यकयिसायीको क्षमिा बवृि गने गराउने । 

र्द) कािीगण्डकी उपत्यका लभत्र स्थानीय लनकायहरुसाँगको समधियमा पययटन प्रिद्र्िन गने । 

ि) अधय पययटन प्रिियन सम्बन्धि काययहरु गने। 

6. सलमलिको बैठक सम्बधिी काययविलि : 
क) सामाधयि सलमलिको बैठक दद्वमालसक रुपमा बस्न ेछ । साथै आिश्यकिा अनसुार 

बैठक बस्न सक्नेछ । 

ख) सलमलिको बैठक अध्यक्षको लनरे्दशनमा सर्दस्य सन्चििे बोिाउनेछन ्। 

ग) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्थलिमा सलमलिका 
सर्दस्यहरु मध्येबाट ज्येष्ठ सर्दस्यिे बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

घ) सलमलिको कुि सर्दस्य संख्याको पचास प्रलिशि भधर्दा बढी सर्दस्य उपन्स्थि भएमा 
सलमलिको बैठकको िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ । 

ङ) सलमलिको बैठकमा बहमुिको लनणयय माधय हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षिे लनणाययक मि दर्दनेछ । 

च) सलमलििे आफ्नो कायय सम्पार्दनका िालग आिश्यकिा अनसुार विलभन्न उपसलमलिको 
गठन गनय सक्नेछ । 

छ) सलमलिको बैठकको लनणयय सर्दस्य सन्चिद्वारा प्रमान्णि गररनेछ । 

ज) सलमलिको बैठक सम्बन्धि अधय काययविलि सलमलििे लनिायरण गरे बमोन्जम हनुेछ । 
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7. अध्यक्षको काम, किययकय र अलिकार : 
क) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा गने, 

ख) सलमलिको नीलि, योजना िथा काययिमको कायायधियनको न्स्थलिका बारेमा समयसमयमा 
जानकारी लिने र अनगुमन गने ।  

ग) सलमलििे सम्पार्दन गनुयपने काम कारिाही सम्बधिमा सर्दस्यहरुको न्जम्मेिारी बााँडफााँड 
गने । 

घ) सलमलिको अधय आिश्यक काययहरु गने गराउने । 

ङ) अनगुमन सम्बन्धिि कायय गने। 

8. सर्दस्यको काम, किययकय र अलिकार : सर्दस्यको काम, किययकय र अलिकार रे्दहाय बमोन्जम हनुेछ ।  

क) आफूिाई िोवकएको न्जम्मेिारीको क्षेत्रसाँग सम्बन्धिि विलभन्न लनकायसाँग समधिय गरर 
काययिम कायायधियन गने गराउने । 

ख) आफूिाई िोवकएको न्जम्मेिारीको क्षेत्रसाँग सम्बन्धिि योजना िथा काययिम 
कायायधियनको लनयलमि अनगुमन गरर सलमलििाई जानकारी गराउने । 

ग) अध्यक्षिे िोके बमोन्जमको अधय काम गने । 

9. सलमलिको नीलि, रणनीलि िथा लनरे्दशन पािना गनुयपने : सलमलििे योजना िथा काययिमको िजुयमा, 
अनगुमन र मूल्याङकनको िालग लनिायरण गरेको नीलि, रणनीलि िथा लनरे्दशनहरु योजना 
कायायधियन गने सम्बि सबै लनकायहरुिे पािना गनुयपनेछ । 

10. र्दावयत्ि : यस काययविलिको पािना गनय सम्पूणय सर्दस्यहरुको र्दावयत्ि हनुेछ । 

11. पर्द ररर हनु ेअिस्था : रे्दहायको अिस्थामा पर्द ररर हनुेछ । 

क) पर्दािलि परुा भएमा,  
ख) आफ्नो पर्दबाट रान्जनामा दर्दएमा, 
ग) अयोग्य ठहर भएमा, 
घ) मगज लबग्रीएको प्रमान्णि भएमा, 
ङ) मतृ्य ुभएमा । 

12. सलमलिको सर्दस्यहरुको सेिा सवुििा : सलमलि सर्दस्यहरुको सेिा सवुििा लनयमानसुार हनुेछ 
।िैठकमा उपन्स्थि हुाँर्दा लनयमानसुार िैठक भत्ता प्राप्त गनेछन।् 

 

 

13. सलमलिको सन्चिािय : 
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१) सलमलिको आलथयक िथा रै्दलनक प्रशासलनक काम कारिाही संचािनका िालग रामपरु 
नगरपालिका   कायायियमा एक सन्चिािय रहनेछ ।सन्चिाियका सर्दस्यहरु नगर प्रमखुिे 
काययपालिकाको िैठकमा पेश गरी अनमुोर्दन गराउनपुनेछ।सन्चिाियमा रे्दहाय िमोन्जमका 
सर्दस्यहरु रहनेछन:् 
क) नगर प्रमखु 

ख) नगर प्रमखुिे सलमलिबाट िोकेको 3 जना सर्दस्य 

ग) सर्दस्य सन्चि 

 २) सन्चिाियको काम, किययकय र अलिकार रे्दहाय बमोन्जम हनुेछ । 

क) सलमलिको आलथयक िथा रै्दलनक प्रशासलनक काम कारिाही संचािन गने, 

ख) सलमलिको लनणयय, योजना िथा काययिम कायायधियन गने, 

ग) बैठकको िालग प्रस्िाि ियार गने, 

घ) िोवकए बमोन्जम अधय काम गने । 

ङ) सन्चिािय सर्दस्यहरुको सेिा सवुििा लनयमानसुार हनुेछ । 

14. सलमलिका कमयचारी : 
क) सलमलिको काम कारबाही सञ्चािनका िालग नगरपालिकािे आिश्यक कमयचारी खटाउन 

सक्नेछ। 

ख) कमयचारीहरुको पाररश्रलमक िथा अधय सेिा सवुििा नगर काययपालिकािे लनिायरण गरे 
बमोन्जम हनुेछ।  

ग) सलमलििे आिश्यक ठानकेा विषयगि क्षेत्रमा अिलि वकटान गरी कुनै यकयन्र िा 
संस्थाबाट विशेषज्ञ िथा परामशय सेिा लिन सक्नेछ । 

15. सलमलिको कोष :  

1. सलमलिको नाममा एउटा छुटै्ट कोष रहेनछ । जसमा नगरपालिकािे सलमलिको िालग 
छुट्याएको रकम एक मसु्ट आलथयक िषयको सरुुमा उपिब्ि गराउने छ । 

2. अधय आलथयक श्रोिहरु रे्दहाय बमोन्जम हनुेछ । 

क) स्िरे्दशी यकयन्र, संघ, संस्था िा लनकायबाट प्राप्त रकम । 

ख) विरे्दशी सरकार, संघ, संस्था िा यकयन्रबाट प्राप्त रकम । 

ग) सलमलििे यकयिस्था गरे बमोन्जम अधय श्रोिबाट प्राप्त रकम । 

3. कोषमा रहने रकम सलमलििे िोकेको बैंकमा सलमलिको आफ्नो नाममा अिग खािा 
खोिी जम्मा गररनेछ ।  
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4. सलमलिको खािा संचािन सन्चिाियिे िोके िमोन्जम हनुेछ। 

16. िेखा पररक्षण :  सलमलिको आययकययको िेखापररक्षण नेपाि सरकारबाट हनुेछ। 

17. प्रलििेर्दन पेश गने : सलमलििे बषयभरीमा सम्पार्दन गरेका मखु्य मखु्य काम कारिाहीहरु, कायायधियन 
गरेको योजना िथा काययिम र सो अनसुार सरोकारिािा संस्था िा लनकायहरुबाट भएका काम 
िथा प्राप्त उपिन्ब्िहरु समेि समोिेश भएको बावषयक प्रलििेर्दन ियार गनुयपनेछ । सो प्रलििेर्दन 
आिश्यकिा अनसुार साियजलनक गनेछ । 

18. लसफाररस :  

क) नगरपालिका लभत्र पययटन विकास िथा संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पलन कायय गनयका िालग 
सरोकारिािा यकयन्र िथा संघ संस्थािे यस सलमलिको स्िीकृलि िथा लसफाररस अलनिायय 
रुपमा लिनपुर्दयछ । 

ख) नगर पययटन सलमलििे नगर क्षेत्रलभत्रका सबै पययटवकय एिं िालमयक क्षेत्रहरुमा 
उपभोरा/संरक्षण सलमलि गठन नभएमा त्यस प्रकारको सलमलिको सञ्चािन आफै िा िर्दथय 
सलमलि गठन गराई काम कारिाही अगाडी बढाउन सक्नेछ। 

19. लनयम बनाउन सक्न े:यस काययविलिको कायायधियन गनय सलमलििे आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ 
। ५१ प्रलिशि सर्दस्य संख्याको उपन्स्थलिमा काययविलि संशोिनको िालग नगर काययपालिकामा  
पेश गररनेछ । 

20. सलमलिको छाप र न्चधह :  प्रचलिि यकयिस्थाको प्रलिकुि नहनु ेगरर सलमलिको एउटै छाप र न्चधह 
अनसूुन्च १ बमोन्जम हनुेछ । 
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अनसूुन्च १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलि :- 2076/11/11 

 

आज्ञािे 

बाबरुाम अयायि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 


