नेपाल सरकार

सस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उडडर्न मन्त्रालर्
तसिं हदरवार, काठमाडौं

प्रकाशित शितत: २०७७/५/०२

प्रदे श र स्थानीर् िहमा पर्यटन पूवायधार िथा पर्यटन उपज ववकास साझेदारी गनय आर्ोजना / कार्यक्रमहरु
प्रस्िाव आव्हान गररएको सूचना
आतथयक वर्य २०७७/७८ को बजेट िथा कार्यक्रम अनुसार प्रदे श र स्थानीर् िहमा साझेदारी मार्यि

पर्यटकीर् गन्त्िव्र्हरुको ववकास गनय “पर्यटन पूवायधार िथा पर्यटन उपज ववकास साझेदारी (सञ्चालन िथा
व्र्वस्थापन) तनदे शशका, २०७७” मा व्र्वस्था भए बमोशजम प्रदे श सरकार र स्थानीर् िहबाट आ.व.

२०७७/७८ र ित्पश्चाि साझेदारी मार्यि कार्ायन्त्वर्न हुने आर्ोजना / कार्यक्रमहरुको लातग प्रस्िाव
सवहि वववरणहरु िर्ार गरी २०७७ भाद्र मसान्त्ितभर अनलाइन मार्यि र्स मन्त्रालर्मा पठाउन हुन

सम्बशन्त्धि सबै प्रदे श िथा स्थानीर् िहलाई र्ो सूचना जारी गररएको छ । प्रस्िाव पेश गदाय प्रदे श
सरकारको हकमा उद्योग, पर्यटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर्बाट र स्थानीर् िहको हकमा सम्वशन्त्धि

महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका, नगरपातलका र गाउपातलकाको कार्यपातलकाको स्वीकृतिसवहि पेश
गनुय पनेछ । आर्ोजना प्रस्िाव सम्बन्त्धी शिय िथा अन्त्र् आवश्र्क कागजाि मन्त्रालर्को वेवसाइटमा गई
उक्त तलिं कबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गनय सवकनेछ । आर्ोजना/कार्यक्रम प्रस्िाव पेश गनय अनलाइन
प्रणालीमा लग-इन गने प्रवक्रर्ा र्स प्रकार रहे को छ :


प्रदे श र स्थानीर् िहको लातग लग-इन गनय आवश्र्क पने वववरणहरु (तनदे शशका र User Manual)
वेवसाइटमा राशिएको छ ।



मन्त्रालर्को आतधकाररक वेवसाइट www.tourism.gov.np मा गई पर्यटन उपज साझेदारी
कार्यक्रममा Click गने वा Browser मा गई तसधै 202.45.145.166 टाइप गरर समेि िोल्न सवकने
छ,



मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराएको User name र Password प्रर्ोग गरी माग भएका वववरणहरु भरी
प्रस्िाव पेश (Submit) गने ।



प्रदे श र स्थानीर् िहको User name र Password सम्बशन्त्धि प्रमुिलाई SMS र कार्ायलर्मा इमेल
मार्यि उपलब्ध गराइएको छ । User name

र Password प्राप्त नभएमा it@tourism.gov.np र

planning@tourism.gov.np मा इमेल मार्यि सम्पकय गनयहन
ु अनुरोध छ ।

र्स सम्बन्त्धी थप जानकारी आवश्र्क भएमा कार्ायलर् समर्मा सस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उडडर्न
मन्त्रालर्को मोवाइल निं. ९८५१३१०८११ वा इमेल planning@tourism.gov.np मार्यि सम्पकय गनय
सवकनेछ ।

