भाननीम भन्त्रीफाट स्वीकृत मभतत २०७३।९।८

ऩमयटनसॉग सम्वद्ध व्मक्तत तथा सॊस्थाराई सम्भान गने सम्वन्धी
कामयववधध, २०७३

सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम
ससॊहदयवाय

ऩमयटनसॉग सम्वद्ध व्मक्तत तथा सॊस्थाराई सम्भान गने सम्वन्धी

,

कामयववधध २०७३
प्रस्तावनाM नेऩारको आर्थिक ववकासको भेरुदण्डको रुऩभा यहे को ऩमिटन ऺेरको ववकास तथा ्रवव्िन रनिका रार्र
तनजज ऺेरका सॊघ सॊस्था य व्मजततराई ्रवोत्साहन रनि आवश्मक बएकोरे ऩमिटन सॉर सम्व् ऺेरका उत्कृष्ट व्मजतत
तथा सॊस्थाराई सम्भान रयी ्रवोत्साहहत रनि भन्त्रारमरे मो "ऩमयटनसॉग सम्वद्ध व्मक्तत तथा सॊस्थाराई सम्भान गने
सम्वन्धी कामयववधध, २०७३" तनभािण रयी रारू रये को छ ।
१=

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामिववर्धको नाभ "ऩमिटनसॉर सम्व् व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान
रने सम्वन्त्धी कामिववर्ध, २०७३" यहे को छ ।
(२) मो कामिववर्ध नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएको मभतत दे खि ्रवायम्ब हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा: ववषम वा ्रवसङ्ररे अको अथि नरारेभा, मस कामिववर्धभा
(क)

"भन्त्रारम" बन्त्नारे नेऩार सयकाय, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम सम्झनु ऩदि छ ।

(ि)

"ऩमिटन सम्व् व्मजतत" बन्त्नारे ्रवत्मऺ रुऩभा नेऩारभा ऩमिटनको ववकासभा टे वा ऩर्ु माउने
कृमाकराऩभा सॊरग्न व्मतत सम्झनु ऩदि छ ।

(र)

"ऩमिटन सम्व् सॊस्था" बन्त्नारे ्रवत्मऺ रुऩभा नेऩारभा ऩमिटनको ववकासभा टे वा ऩुर्माउन दताि
बई कृमामिर यहे को सॊस्था सम्झनु ऩदि छ ।

(घ)

"ऩमिटन व्मवसामी" बन्त्नारे ्रवत्मऺ रुऩभा नेऩारभा ऩमिटनको ववकासभा टे वा ऩुर्माउन दताि बएको
व्मवसामभा सॊरग्न व्मजतत सम्झनु ऩदि छ ।

(ङ)

"ऩमिटन ऩरकाय" बन्त्नारे नेऩारभा ऩमिटन ्रवव्िनको रार्र ऩमिटनसॉर सम्वजन्त्धत सभाचाय
सॊकरन तथा ्रवसायणभा सॊरग्न व्मजततराई सम्झनु ऩदि छ ।

३.

कामयववधधको उद्मेश्म: मस कामिववर्धको उद्मेश्म दे हाम फभोजजभ हुनेछ:
(क)

ऩमिटनसॉर सम्व् उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाहरु छनोट रने ऺेरहरु ऩहहचान

रने ।

(ि)

ऩमिटनसॉर सम्व् उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाहरु छनोट रने आधायहरु तमाय

रने ।

(र)

ऩमिटनसॉर सम्व् उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाहरुको छनोट रने ्रवकृमाहरु तनधाियण रने ।

(घ)

ऩमिटनसॉर सम्व् उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई मसपारयस रनि मसपारयस समभततको रठन
रने ।

(ङ)

ऩमिटन सम्व् व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान रनिको रार्र आवश्मक आवश्मक ्रवकृमाहरु तमाय
रने ।
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(च)

सभग्रभा सवोत्कृष्ठ व्मजतत तथा सॊस्थाहरुको छनोट हुने वातावयण तमाय रयी ऩमिटन ऺेरको

ववकासभा मोरदान रने व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान रने ।
४.

ऩमयटनसॉग सम्वद्ध सम्भान गने ववधाहरु: (१) ऩमिटन सॉर सम्व् सम्भान रने ववधा दे हाम फभोजजभ
हुनेछन:
(क)

होटर व्मवसाम

(ि)

ट्राबर सम्वन्त्धी कामि

(र)

ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण सम्वन्त्धी कामि

(घ)

र्माजङटङ्र सम्फन्त्धी कामि

(ङ)

ऩमिटन ऩरकाय

(च)

एमयरामन्त्स सम्फन्त्धी

(छ)

टुरयष्ट राइड सम्वन्त्धी कामि

(ज)

ट्रे ककङ्र राइड सम्वन्त्धी कामि

(झ)

तराइम्फय राइड सम्वन्त्धी कामि

(ञ)

एमय स्ऩोटि स (प्मायाग्राइडडङ्र, अल्ट्ट्राराइट ररामत) सम्वन्त्धी कामि

(ट)

ववववध
(२)

सम्वन्त्धी कामि

उऩदपा (१) फभोजजभका ववधाहरुभा एक ऩटकभा कम्तीभा एउटा ववधाफाट एक जना

व्मजतत वा सॊस्था सभावेि हुने रयी ऩमिटन व्मवसामी तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान ररयनेछ ।
५.

होटर व्मवसाम सम्वन्धी ससपारयसका आधाय: होटर व्मवसाम रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान रनि
मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:
(क)

वैदेमिक भुद्रा आजिन

(ि)

योजरायी सज
ृ ना

(र)

होटरको उऩमोर ऺभता

(घ)

याजस्व सॊकरन

(ङ)

दर
ि ऺेरभा सेवा ववस्ताय
ु भ

(च)

याजस्व फाॊकी फतमौता नबएको

(छ)

व्मवसाम िुरु रये को अवर्ध

(ज)

हार सम्भको ररानी

2

(झ)
६.

वावषिक आम्दानी ।

ट्राबर सम्वन्धी ससपारयसका आधाय: ट्राबर सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान रनि
मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:

७.

(क)

वैदेमिक भद्र
ु ा आजिन

(ि)

योजरायी सज
ृ ना

(र)

याजस्व सॊकरन

(घ)

सेवा ऩर्ु माएको सभह
ू को सॊयमा

(ङ)

सवायी साधनहरुको सॊयमा

(च)

सेवा ऩुर्माएको ऺेर

(छ)

व्मवसाम िुरु रये को अवर्ध

(ज)

आङनो बवन

(झ)

हार सम्भको ररानी

(ञ)

औजायहरुको उऩरब्धता

(ट)

वावषिक आम्दानी ।

ट्रे ककङ्ग/ऩवयतायोहण सम्वन्धी ससपारयसका आधाय: ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा

सॊस्थाराई सम्भान रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:
(क)

वैदेमिक भद्र
ु ा आजिन

(ि)

योजरायी सज
ृ ना

(र)

याजस्व सॊकरन

(घ)

सेवा ऩर्ु माएको सभह
ू को सॊयमा

(ङ)

मो व्मवसाम िुरु रये को

(च)

काभ रये को अवर्ध

(छ)

हार सम्भको ररानी

(ज)

आङनो बवन

(झ)

औजायहरुको उऩरब्धता

(ञ)

वावषिक आम्दानी ।
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८.

र्माक्ङटङ्ग सम्फन्धी ससपारयसका आधाय: र्माजङटङ्र सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान रनि
मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:

९.

(क)

वैदेमिक भुद्रा आजिन

(ि)

योजरायी सज
ृ ना

(र)

याजस्व सॊकरन

(घ)

सेवा ववस्ताय

(ङ)

दताि नववकयण

(च)

आङनो कामािरम बवन बए/नबएको

(छ)

सॊरग्न व्मजतत सभूह/सॊचारक

(ज)

र्माजङटङ्र सम्वन्त्धी औजायहरुको उऩरब्धता

(झ)

आङनो सॊरग्नता य अनुबव अवर्ध ।

ऩमयटन ऩरकाय सम्वन्धी ससपारयसका आधाय: ऩमिटन ऩरकाय सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई
सम्भान रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:

१०.

(क)

ऩमिटनको ववषमभा ्रवकामित रेिहरुको सॊयमा वावषिक

(ि)

रेिहरु ऩमिटन ववकासको रार्र ्रवोत्साहहत रने ववषमहरु

(र)

्रवकािनहरुको सत्मता

(घ)

ऩत्ररकाको स्तय श्रेणी (साप्ताहहक, दै तनक, ऩाक्षऺक/भामसक)

(ङ)

ऩत्ररकाभा सॊरग्न बएको अवर्ध ।

(च)

ऩत्ररकाको छऩाई हुने ्रवतत

एमयरामन्स सम्फन्धी ससपारयसका आधाय: एमयरामन्त्स सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान
रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:
(क)

सॊचारन बएका एमयरामन्त्सको सॊयमा

(ि)

वैदेमिक भुद्रा आजिन

(र)

याजस्व सॊकरन

(घ)

योजरायी सज
ृ ना

(ङ)

दर
ि ऺेरभा सेवा ववस्ताय
ु भ

(च)

तनममभत नववकयण ररामतका कामिहरु
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११.

(छ)

एमयरामन्त्स िोरेको वषि य अनुबवको अवर्ध

(ज)

आङनै बवन

(झ)

सॊरग्न बएको अवर्ध ।

टुरयष्ट गाइड सम्फन्धी ससपारयसका आधाय: टुरयष्ट राइड सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान
रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:

१२.

(क)

सेवा ऩुमािएका सभूहको सॊयमा

(ि)

सम्ऩन्त्न रये का भहत्वऩूणि कामिहरु

(ग)

काभ रये को वषि

(घ)

तामरभ मरएको/नमरएको

(ङ)

तामरभ मरएको बए स्वदे िी/ववदे िी ।

ट्रे ककङ्ग गाइड सम्फन्धी ससपारयसका आधाय: ट्रे ककङ्र राइड सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई
सम्भान रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:

१३.

(क)

सेवा ऩुर्माएका सभूहको सॊयमा

(ि)

सम्ऩन्त्न रये का भहत्वऩूणि कामिहरु

(ग)

काभ रये को वषि

(घ)

तामरभ मरएको/नमरएको

(ङ)

तामरभ मरएको बए स्वदे िी/ववदे िी ।

तराइम्फय गाइड सम्फन्धी ससपारयसका आधाय: तराइम्फय राइड सम्फन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई
सम्भान रनि मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:
(च)

आयोहयण रये का हहभारको सॊयमा

(छ)

सेवा ऩुमािएका सभूहको सॊयमा

(ज)

सम्ऩन्त्न रये का भहत्वऩूणि कामिहरु

(झ)

काभ रये को वषि

(ञ)

तामरभ मरएको/नमरएको

(ट)

तामरभ मरएको बए स्वदे िी/ववदे िी ।

5

१४.

एमय स्ऩोटय स (प्मायाग्राइडडङ्ग, अल्ट्ट्राराइट रगामत) सम्वन्धी कामय

सम्वन्धी ससपारयस गने आधाय: एमय

स्ऩोटि स (प्मायाग्राइडडङ्र, अल्ट्ट्राराइट ररामत) सम्वन्त्धी कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई सम्भान रनि
मसपारयस रने आधायहरु दे हाम फभोजजभ हुने छन ्:

१५.

(क)

सेवारे मोरदान ऩर्ु माएको ऺेर

(ि)

सम्ऩन्त्न रये का भहत्वऩूणि कामिहरु

(र)

कामि िुरु रये को वषि

(घ)

आङनै बवन बए/नबएको

(ङ)

तामरभ मरएको/नमरएको मरएको बए स्वदे िी/ववदे िी

(च)

योजराय उऩरब्ध रयाएको सॊयमा ।

छनोट गने प्रकृमाहरु:
(१)

उत्कृष्ट कामि रने व्मजतत वा सॊस्थाराई अनुसूची १ भा उल्ट्रेखित पायभ सहहतको वववयण भार
रनि सूचना ्रवकामित ररयनेछ ।

१६.

(२)

उऩदपा (१) फभोजजभ वववयणहरु मसपारयस समभततराई उऩरब्ध रयाउनु ऩनेछ ।

(३)

मसपारयस समभततरे मसपारयस रये अनस
ु ाय भन्त्रारमरे तनणिम रयी सम्भान ररयनेछ ।

(४)

उऩदपा (३) फभोजजभ सम्भान रदाि वविेष कामिक्रभ आमोजना रयी सम्भान ररयनेछ ।

होटर व्मवसाम सम्वद्ध व्मक्तत वा सॊस्थाराई सम्भान गने ससपारयस ससभतत: होटर व्मवसामसॉर सम्व्
व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनिका रारी मसपारयस रनि दे हाम फभोजजभको मसपारयस समभतत
यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभि
ु – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबार, होटर िािा ्रवभुि - सदस्म

(र)

होटर एिोमसमसन अप नेऩारका अध्मऺ – सदस्म

(घ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(ङ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव ।

१७.

ट्राबर कामयसॉग सम्वद्ध व्मक्तत वा सॊस्थाको राधग ससपारयस ससभतत: ट्राबर सम्वन्त्धी कामिसॉर सम्व्
व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत यहनेछ:
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(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबार, ट्राबर िािा हे ने िािा ्रवभुि - सदस्म

(र)

ट्राबर एजेन्त्सी एिोमसमसन अप नेऩारका अध्मऺ – सदस्म

(घ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(ङ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव ।

१८.

ट्रे ककङ्ग/ऩवयतायोहण कामयसॉग सम्वद्ध व्मक्तत वा सॊस्थाको राधग ससपारयस ससभतत: ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण
सम्वन्त्धी कामिसॉर सम्व् व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनाका रार्र दे हाम
फभोजजभको मसपारयस समभतत यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबार, ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण िािा ्रवभुि - सदस्म

(र)

ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण एजेन्त्सी एिोमसमसन अप नेऩारका अध्मऺ – सदस्म

(घ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(घ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव ।

१९.

र्माक्ङटङ्ग कामयभा सम्वद्ध व्मक्तत वा सॊस्थाको राधग ससपारयस ससभतत: र्माजङटङ्र सम्वन्त्धी कामि सम्व्
व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत
यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

नेऩार र्माजङटङ्र एिोमसमसनको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म

(र)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(घ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव

7

२०.

ऩमयटन ऩरकाय सम्वद्ध व्मक्तत वा सॊस्थको राधग ससपारयस ससभतत: ऩमिटन ऩरकाय सम्व् व्मजतत तथा
सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हाम फभोजजभको मसपारयस समभतत यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभि
ु – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबारका भहातनदे िक - सदस्म

(र)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(घ)

ऩमिटन ऩरकाय सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म

(ङ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव ।

२१.

एमयरामन्स सम्वन्धी व्मक्तत वा सॊस्थाको राधग ससपारयस ससभतत: एमयरामन्त्स सम्वन्त्धी कामि सम्व्
व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

हवाई उद्मोर भहािािा ्रवभि
ु – सदस्म

(र)

नेऩार नाररयक उड्डमन ्रवर्धकयणको ्रवतततनर्ध - सदस्म

(घ)

एमयरामन्त्स सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म

(ङ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव ।

२२.

टुरयष्ट गाइड सम्वन्धी व्मक्तत वा सॊस्थाका राधग ससपारयस ससभतत: टुरयष्ट राइड सम्वन्त्धी कामि सम्व्
व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत यहनेछ :
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबारको ऩवितायोहण िािा ्रवभुि – सदस्म

(र)

टुरयष्ट राइड सम्वन्त्धी सॊस्थाको अध्मऺ – सदस्म

(घ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(ङ)

तराइम्फय राइड सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म
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(च)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव

२३.

ट्रे ककङ्ग गाइड सम्वन्धी व्मक्तत वा सॊस्थाका राधग ससपारयस ससभतत: ट्रे ककङ्र राइड सम्वन्त्धी कामि सम्व्
व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत यहनेछ:
(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

ऩमिटन ववबारको ऩवितायोहण िािा ्रवभि
ु – सदस्म

(र)

ट्रे ककङ्र राइड सम्वन्त्धी सॊस्थाको अध्मऺ – सदस्म

(घ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(ङ)

तराइम्फय राइड सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म

(च)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव

२४.

तराइम्फय गाइड सम्वन्धी व्मक्तत वा सॊस्थाका राधग ससपारयस ससभतत: तराइम्फय राइड सम्वन्त्धी कामि
सम्व् व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनका रार्र दे हामको मसपारयस समभतत
यहनेछ:
(छ)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभि
ु – सॊमोजक

(ज)

ऩमिटन ववबारको ऩवितायोहण िािा ्रवभुि – सदस्म

(झ)

नेऩार ऩवितायोहण सॊघको अध्मऺ – सदस्म

(ञ)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(ट)

तराइम्फय राइड सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म

(ठ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव

२५.

एमय स्ऩोटय स (प्मायाग्राइडडङ्ग, अल्ट्ट्राराइट रगामत) सम्वन्धी कामय

सम्वन्धी कामयका व्मक्तत वा सॊस्थाका

राधग ससपारयस ससभतत: एमय स्ऩोटि स (प्मायाग्राइडडङ्र, अल्ट्ट्राराइट ररामत) सम्वन्त्धी कामि

सम्वन्त्धी

कामि सम्व् व्मजतत तथा सॊस्थाहरुराई सम्भान रनि मसपारयस रने ्रवमोजनको रार्र दे हामको मसपारयस
समभतत यहनेछ:
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(क)

नेऩार सयकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, मोजना तथा भूल्ट्माॊकन भहािािा
्रवभुि – सॊमोजक

(ि)

सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम, हवाई िािा ्रवभुि – सदस्म

(र)

नेऩार ऩमिटन फोडिको सम्वजन्त्धत डेस्क हे ने कजम्तभा वरयष्ठ अर्धकृत स्तयको ्रवतततनर्ध- सदस्म

(घ)

एमय स्ऩोटि स (प्मायाग्राइडडङ्र, अल्ट्ट्राराइट ररामत) सम्वन्त्धी कामि

सॉर सम्वजन्त्धत सॊस्थाको

अध्मऺ वा ्रवतततनर्ध – सदस्म
(ङ)

नेऩार सयकाय, सॊस्कृतत, ऩमिटना तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमका अर्धकृत स्तयको कभिचायी –
सदस्म सर्चव

२६.

ससपारयस ससभततको फैठक: (१) मसपारयस समभततको फैठक सॊमोजकरे तोकेको मभतत, सभम य स्थानभा
फस्नेछ ।
(२) समभततको फैठक, तनणिम तथा अन्त्म कामिववर्ध मसपारयस समभतत आपैरे तनधाियण रनि सतनेछ ।

२७.

छुट्टै ससभतत गठन गनय सतने: मस कामिववर्धभा उजल्ट्रखित ववधा वाहे क अन्त्म ववधाहरुभा सॊरग्न ऩमिटन
सम्व् व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान रनिको रार्र सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्इमन भन्त्रारमरे
छुट्टै समभतत रठन रयी मसपारयस रने व्मवस्था रनि य सम्भान रनि सतनेछ ।

२८.

आवश्मक फजेट व्मवस्था गने: सम्भान रने कामिको रार्र भन्त्रारमरे वावषिक फजेटभा फजेटको व्मवस्था
रनेछ ।

२९.

जानकायी भाग गने सतने: (१) मसपारयस समभततको रठन ऩश्चात भन्त्रारमरे सम्बाव्म उत्कृष्ट तथा
सॊस्थाहरुको सूची तमाय रनिको रार्र याजष्ट्रम स्तयको ऩत्ररकाभा सूचना ्रवकामित रयी वा अन्त्म कुनै
भाध्मभफाट सम्वजन्त्धत ऺेरका व्मजतत तथा सॊस्थाहरुको जानकायी भार रनेछ ।
(२) दपा २४ फभोजजभको वववयण भार रदाि अनस
ु च
ू ी -१ को ढाॉचाभा वववयण भार रनुि ऩनेछ ।

३०.

नाभ ससपारयस गने: मसपारयस समभततहरुरे सूचनाको आधायभा ्रवाप्त बएका जानकायी तथा अन्त्म
जानकायीहरुफाट सभेत सम्बाव्म उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाहरुको नाभहरु मसपारयस रनि सतनेछ ।

३१.

थऩ आधाय सरन सककने:

मसपारयस समभततरे ्रवाथमभकता अनुसाय सम्भान रने व्मजतत वा सॊस्थाको

मसपारयस रनेछ । मसपारयस समभततरे सम्वजन्त्धत ऺेरको मसपारयस रने आधायहरुको अॊक बाय तनधाियण
रयी मस कामिववर्धभा उल्ट्रेि बएका ववषमहरु फाहे कका थऩ अन्त्म आधायभा सभेत मसपारयस रनि सतनेछ ।
मसयी मसपारयस रदाि मसपारयस ररयएका आधायहरुको सभेत उल्ट्रेि रयी मसपारयस रनुि ऩनेछ ।
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३२.

बफफयण तमाय गने: मसपारयस समभततको मसपारयसको ्रवाथमभकताको आधायभा सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक
उड्डमन भन्त्रारमरे सम्भातनत रने व्मजतत वा सॊस्थाहरुको वववयण तमाय रनेछ ।

३३.

तनणयम गने अधधकाय: मसपारयस समभततफाट मसपारयस रये को आधायभा तमाय ऩाये को वववयणफाट सम्भातनत
हुने उत्कृष्ट व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान रनि तनणिम रने अर्धकाय भन्त्रारमराई हुनेछ ।

३४.

भहत्वऩूणय ददवसको अवसय ऩायी सम्भान गरयने:

(१) सम्भातनत हुने व्मजतत तथा सॊस्था छनोट रयी

सकेऩतछ कुनै भहत्वऩूणि हदवसको अवसयभा व्मजतत तथा सॊस्थाराई सम्भान रनि सककनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कुनै भहत्वऩण
ू ि हदवसको अवसयभा सम्भान रनि नसकेभा भन्त्रारमरे कुनै ऩतन
हदनभा सम्भान रनि सतनेछ ।
३५.

सम्भान ऩरको ढाॉचा: सम्भान रदाि सम्भातनत हुनेहरुराई अनुसूची २ फभोजजभको सम्भान ऩररे सम्भान
ररयनेछ ।

३६.

एकै सभमभा सम्भान गरयने: वविेष हदवसको अवसयभा सम्भान रने अवस्था वाहे क अन्त्म अवस्थाभा सवै
ववधाहरुफाट सम्भातनत हुनेहरुराई एकै हदनभा य एकै स्थानभा सम्भान ररयनेछ । ।

३७.

प्रत्मेक वषय सम्भान कामयक्रभ आमोजना गने: (१) साभान्त्मतमा वषिको एक ऩटक एउटा ववधाको रार्र
सम्भान कामिक्रभ याखिनेछ ।
(२) कुनै आर्थिक वषि मबर कुनै वविेष कायणरे सम्भान रने कामिक्रभ यायन नसकेभा कुनै ऩतन आर्थिक
वषिभा ववरतभा सम्भातनत रनि मसपारयस ररयएका व्मजतत वा सॊस्थाराई सभेत सम्भान ररयनेछ ।

३८.

अतघल्ट्रा वषयको सम्भान प्रदान गनय सककने : दपा ३३ फभोजजभ मसपारयस हुने व्मजतत तथा सॊस्थाको छनोट
नबएको अवस्थाभा चारु आर्थिक वषिको रार्र रठन बएका मसपारयस समभततरे सभेत रत आर्थिक
वषिहरुभा सम्भातनत हुने व्मजतत वा सॊस्थाहरुको सभेत मसपारयस रनि सतनेछ ।
तय मो कामिववर्ध स्वीकृत हुनु बन्त्दा अराडीको आर्थिक वषिको रार्र उत्कृष्ठ व्मजतत तथा सॊस्था मसपारयस
ररयने छै न य सम्भातनत सभेत ररयनेछैन ।

३९.

छनौट य तनणयम गने अक्न्तभ अधधकाय भन्रारमराई हुने: भार्थ उल्ट्रेि बए फभोजजभको ्रवकृमा अनुसाय
मसपारयस समभततफाट मसपारयस नबएको अवस्थाभा भन्त्रारमरे तनणिम रयी सम्भान रने व्मजतत वा सस्था
छनोट रनि य छनोट ररयएका सॊस्थाराई सम्भान रनि सककनेछ ।

४०.

व्माख्मा गने अधधकाय: मस कामिववर्धभा उल्ट्रेि बएका ववषमको व्मायमा रने अर्धकाय सॊस्कृतत, ऩमिटन
तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारमराई हुनेछ ।
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अनुसूची – १
ऩमयटन सम्वद्ध व्मक्तत तथा सॊघ सॊस्थाहरुराई सम्भान गनय वववयण भाग गने पायाभ

१.

आवेदक सॊस्था वा व्मजततको नाभ, थय: ...........................................

उभेय्............................
स्थामी ठे राना ...........................अञ्चर...................................जजल्ट्रा................................रा.वव.स./न.ऩा
सम्ऩकि ठे राना्........................................... पोन नॊ. …………. ……….. .भोवाइर नॊ.........................
ई–भेर्....................
२.

सम्व् ऺेर:

(सम्फजन्त्धत एउटा ऺेरभा (√) र्चन्त्ह रराउने)

३.

(क)

होटर व्मवसाम

(ि)

ट्राबर सम्वन्त्धी कामि

(र)

ट्रे ककङ्र/ऩवितायोहण सम्वन्त्धी कामि

(घ)

र्माजङटङ्र सम्फन्त्धी कामि

(ङ)

ऩमिटन ऩरकाय

(च)

एमयरामन्त्स सम्फन्त्धी

(छ)

टुरयष्ट राइड सम्वन्त्धी कामि

(ज)

ट्रे ककङ्र राइड सम्वन्त्धी कामि

(झ)

तराइम्फय राइड सम्वन्त्धी कामि

(ञ)

एमय स्ऩोटि स (प्मायाग्राइडडङ्र, अल्ट्ट्राराइट ररामत) सम्वन्त्धी कामि सम्वन्त्धी कामि

(ट)

ववववध

सम्फजन्त्धत व्मजतत वा सॊस्थारे रये को मोरदान्
(क)

वैदेमिक भद्र
ु ा आजिन:

(ि)

योजरायी सज
ृ ना:

(र)

याजस्व सॊकरन:

(घ)

दर
ि ऺेरभा सेवा ववस्ताय:
ु भ

(ङ)

व्मवसाम िुरु रये को अवर्ध:
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(च)

याजस्व फाॊकी फतमौता बए/नबएको

(छ)

हार सम्भको ररानी:

(ज)

वावषिक आम्दानी:

(झ)

अन्त्म:

४.

मस अतघ मही सम्भान ्रवाप्त रये को बए वषि:

५.

सॊरग्न कारजातहर्...................................................................................

वववयण ऩेश गनेको:
हस्ताऺय:
नाभ:
ठे राना:
इभेर:
टे मरपोन नॊ.
भोवाईर नॊ.

नोट्

अन्त्म केही बए छुट्टै ऩानाभा उल्ट्रेि रयी ऩेि रनि सककनेछ ।
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अनुसूची -२
(ऩमयटन सम्वद्ध व्मक्तत तथा सॊघ सॊस्थाहरुराई सम्भान गने सम्भान ऩरको नभूना)

नेऩार सयकाय
सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नाररयक उड्डमन भन्त्रारम

सम्भान-ऩर
तऩाई श्री/श्रीभती/सश्र
ु ी

(ऺेरभा)...

………………………………………… ………………………….

रे आर्थिक वषि

…… ….. …भा

.... ... .. ........ ... ... .. उत्कृष्ट कामि रयी नेऩारको ऩमिटन ऺेरको ववकासभा भहत्वऩण
ू ि मोरदान ऩर्ु माउनु बएको हुॉदा मो

.... ....

सम्भान ऩर

्रवदान ररयएको छ ।
नेऩारको ऩमिटन ऺेरको ववकास, ववस्ताय तथा ्रवव्िनका रार्र नेऩार सयकायरे महाॉफाट थऩ मोरदानको अऩेऺा यािेको छ । महाॉको उत्तयोत्तय ्रवरतत तथा
उज्जज्जवर बववष्मको काभना सभेत व्मतत रदि छौं ।

…………………
……….………..

………………
…………….…..

सर्चव

भन्त्री

मभतत:-
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