
  



नेपाल सरकार 
सःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड  यन मन्ऽालय 

िसंहदरवार, काठमाड   
ूदेश र ःथानीय तहमा पयर्टन पूवार्धार तथा पयर्टन उपज िवकास साझेदारी गनर् आयोजना / कायर्बमह  

ूःताव आव्हान गिरएको सूचना   
आिथर्क वषर् २०७७/७८ को बजेट तथा कायर्बम अनसुार ूदेश र ःथानीय तहमा साझेदारी माफर् त 

पयर्टकीय गन्तव्यह को िवकास गनर् “पयर्टन पूवार्धार तथा पयर्टन उपज िवकास साझेदारी (स ालन तथा 
व्यवःथापन) िनदिशका,  २०७७” मा व्यवःथा भए बमोिजम ूदेश सरकार र ःथानीय तहबाट आ.व. 
२०७७/७८ र तत् प ात साझेदारी माफर् त कायार्न्वयन हनेु आयोजना / कायर्बमह को लािग ूःताव 
सिहत िववरणह  तयार गरी २०७७ भाि मसान्तिभऽ अनलाइन माफर् त यस मन्ऽालयमा पठाउन हनु 
सम्बिन्धत सबै ूदेश तथा ःथानीय तहलाई यो सूचना जारी गिरएको छ । ूःताव पेश गदार् ूदेश 
सरकारको हकमा उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयबाट र ःथानीय तहको हकमा सम्विन्धत 
महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका, नगरपािलका र गाउपािलकाको कायर्पािलकाको ःवीकृितसिहत पेश 
गनुर् पनछ । आयोजना ूःताव सम्बन्धी शतर् तथा अन्य आवँयक कागजात मन्ऽालयको वेवसाइटमा गई 
उक्त िलंकबाट डाउनलोड गरी ूा  गनर् सिकनेछ । आयोजना/कायर्बम ूःताव पेश गनर् अनलाइन 
ूणालीमा लग-इन गन ूिबया यस ूकार रहेको छ : 

 ूदेश र ःथानीय तहको लािग लग-इन गनर् आवँयक पन िववरणह  (िनदिशका र User  Manual) 
वेवसाइटमा रािखएको छ । 

 मन्ऽालयको आिधकािरक वेवसाइट www.tourism.gov.np  मा गई पयर्टन उपज साझेदारी 
कायर्बममा  Click  गन   वा Browser  मा गई िसधै 202.45.145.166  टाइप गिर समेत खोल्न सिकने 
छ,  

 मन्ऽालयले उपलब्ध गराएको User  name  र Password ूयोग गरी माग भएका िववरणह  भरी 
ूःताव पेश (Submit) गन ।  

 ूदेश र ःथानीय तहको User  name   र Password सम्बिन्धत ूमखुलाई   SMS  र कायार्लयमा इमेल 
माफर् त उपलब्ध गराइएको छ । User  name   र Password ूा  नभएमा it@tourism.gov.np  र 
planning@tourism.gov.np मा इमेल माफर् त सम्पकर्  गनर्हनु अनरुोध छ ।  
 

यस सम्बन्धी थप जानकारी आवँयक भएमा कायार्लय समयमा सःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड  यन 
मन्ऽालयको मोवाइल नं. ९८५१३११८११ वा इमेल  planning@tourism.gov.np माफर् त सम्पकर्  गनर् 
सिकनेछ ।  

 

प्रकािशत िमित: २०७७/५/०२ 


