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vKt* If]q ko{^g ljsf; tyf Joj:yfkg ;ldlt u&g cfb]z 2075 

��तावनाः सदूुरपि�म �देशको ख�ड �े�मा रहेका धा�म�क, सां�कृ�तक, �ाकृ�तक र ऐ�तहा�सक स�पदाह�को 

संर�ण, �यव�थापन गद� आकष�क पय�टक �थलको �पमा �वकास गन� उ�े�यले ख�ड �े� पय�टन �वकास 

तथा �यव�थापन स�म�तको गठन गन� वा�छनीय भएकोले सदूुरपि�म �देशको �शास�कय काय��व�ध (�नय�मत 

गन�) ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम �देश सरकारले देहाय बमोिजमको आदेश जार� गरेको छ । 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस आदेशको नाम “ख�ड �े� पय�टन �वकास तथा �यव�थापन स�म�त 

गठन आदेश २०७५” रहेको छ । 

(२) यो आदेश सदूुरपि�म �देश सरकार (मि��प�रष�) बाट �वीकृत भएको �म�त देिख �ार�भ हनेुछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस आदेशमाः– 

(क) “अ�य�” भ�ाले स�म�तको अ�य� स�झन ुपछ� । 

(ख) “काय�कार� �नद�शक” भ�ाले दफा ६ बमोिजमको काय�कार� �नद�शक स�झन ुपछ� । 

(ग) “ख�ड ��े” भ�ाले ख�ड �े� �भ� अवि�थत धा�म�क �े�, ख�ड दह, नागढंुगा, भीम ढंुगा र 

डाँफेकोट समेतका �े� तथा वरपरका म�यव�त� �े� स�झनपुछ� । 

(घ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले �देश सरकारले समय समयमा �नण�य गर� तो�क�दएको 

भ�े स�झन ुपछ� । 

(ङ) “स�म�त” भ�ाले दफा ३ बमोिजम गठन भएको ख�ड �े� पय�टन �वकास तथा �यव�थापन स�म�त 

स�झन ुपछ� । 

(च) “सद�य” भ�ाले स�म�तको सद�य स�झन ुपछ� र सो श�दले स�म�तको अ�य� र सद�य सिचव 

समेतलाई जनाउँछ । 

(छ) “म��ालय” भ�ाले उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय स�झन ुपछ� । 

३. स�म�तको गठनः (१) ख�ड �े�को �ाकृ�तक, वातावरणीय, धा�म�क, साँ�कृ�तक तथा पय�टक�य �े�को 

संर�ण एवम ् स�ब��न गन�का ला�ग …ख�ड �े� पय�टन �वकास तथा �यव�थापन स�म�तÚ नामको एउटा 

स�म�त गठन हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तमा देहायका सद�यह� रहनेछनः्– 

(क) �देश सरकारले तोकेको डोट�, बाजरुा, बझाङ र अछाम चार िज�ला�भ� �थायी बसोबास 

भएको रा��य वा �ादेिशक �तरमा �या�त �ा� �यि� – अ�य� 

(ख) डोट�, बाजरुा, बझा� र अछाम िज�लाका िज�ला सम�वय स�म�तका �मखुह� – सद�य 

(ग) ख�ड �े� �वकासमा �विश� योगदान प¥ुयाउदै आएका �यि�ह�म�येबाट �देश सरकारले         

मनो�नत गरेका स�म�तको �े� �भ�का ४ वटै िज�लाका १÷१ जनाका दरले ज�मा ४ जना  – 

सद�य 

(घ) पय�टन �यवसायमा संल�न �देश �भ�को म�हला १ जना – सद�य 

(ङ) काय�कार� �नद�शक – सद�य सिचव 

(३) देहायका यो�यता भएको �यि� स�म�तको अ�य� वा सद�यमा �नयू� हनु स�नेछ ।  
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(क) ३५ वष� उमेर पगेुको, डोट�, बाजरुा, बझाङ र अछाम, चार िज�ला �भ� �थायी बसोबास 

भएको नेपाल� नाग�रक । 

(ख) कुनै फौजदार� कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको । 

(ग) ब�कको ऋण न�त�र �च�लत काननु बमोिजम कालो सूचीमा नपरेको । 

(घ) �च�लत कानून बमोिजम अयो�य नभएको । 

(४) ख�ड �े�मा पन� डोट�, बाजरुा, बझाङ र अछाम िज�लाका �देश सभाका सभासदह�लाइ� 

स�म�तको बैठकमा आमि��त गन� स�कनेछ ।  

(५) स�म�तका सद�यह�को पद �र� हनेु अव�थाः  

(क) उ�ोग, पय�टन वन तथा वातावरण म��ालय माफ� त �देश सरकार सम� आ�नो पदबाट 

राजीनामा �दएमा । 

(ख) दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम यो�यता कायम नरहेमा । 

(ग) �देश सरकारले �नजलाई पदम�ु गरेमा । 

(घ) �नजको म�ृय ुभएमा । 

(६) स�म�तको गठन �देश सरकार (म��ीप�रषद) बाट हनेुछ । स�म�तको काय�अव�ध �नय�ुी भएको 

�म�तबाट बढ�मा चार वष�को हनेुछ । 

४. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः (१) स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः– 

(क) ख�ड �े�को �ाकृ�तक स�पदा तथा वातावरणको संर�ण गन�, गराउन े। 

(ख) ख�ड �े�को �व�भ� �थानलाई मह�वका आधारमा धा�म�क �े�, साँ�कृ�तक �े�,, पय�टक�य 

�े� तोक� तदनसुार �यस �े�को �वकासको ला�ग योजना तयार गर� काया��यवन गन�, 

गराउन।े 

(ग) ख�ड �े� र सोको वरपर �े�का बा�स�दाह�को दै�नक जी�वकोपाज�नको ला�ग रोजगार� 

सजृना तथा िशपमूलक घरेल ुउ�ोग स�ालन गन� आव�यक �यव�था �मलाउने । 

(घ) ख�ड आ�मसँग ��य� वा परो� �पमा स�बि�धत रहेका कुट� (ऋ�ष आ�म), ख�ड बाबाको 

जीवनयापन, साधना र �दनचया�का �ममा �योग गरेका सरसमान तथा अ�य चीज व�तहु� 

ऐ�तहा�सक तथा परुाताि�वक मह�वको �पमा संर�ण र स�ब��न र �दश�न गन� सहयोग गन� । 

(ङ) ख�ड बाबाका कृ�तह�, पा�ड�ुल�प, प�ुतक तथा लेखह� संकलन, �काशन, संर�ण तथा �दश�न 

गन� सहयोग प¥ुयाउने । 

(च) ख�ड बाबा ऋ�ष आ�म तथा वरपरको �े�मा य� म�डप, धम�शाला, सं�कृत पाठशाला तथा 

वेद �व�ा�म �थापना गराउने र �यहाँ वदे वेदा�त, ���, होम, परुाण ज�ता धा�म�क काय� गन�, 

गराउन े। 

(छ) ख�ड �े�मा सरकार� तथा गैरसरकार� �तरबाट स�ालन ग�रने �व�भ� काय��मह�मा 

सम�वय कायम गराउन े। 

(ज) तीथ�या�ी तथा पय�टकह�को खाने ब�ने स�ुवधाको ला�ग पहाडी जनजीवन र सं�कृ�त झ�कने 

�क�समको ठाउँ–ठाँउमा �व�ाम गहृ, होटल, लज आ�दको �यव�था गन�, गराउन े। 
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(झ) ख�ड बाबा ऋ�ष आ�मको मह�व दशा�उन स�मेलन, गो�ी तथा �दश�नीको आयोजना गन�, 

गराउन े। 

(ञ) ख�ड �े�को �वकास योजना तथा काय��मको काया��वयनको ला�ग �देश सरकारको �वीकृ�त 

�लई आव�यक सम�वय तथा स�पक�  कायम गर� आव�यक �ोत साधन जटुाउने । 

(ट) धा�म�क, आ�याि�मक तथा �वा��य पय�टन �व��न गन� । 

(ठ) ख�ड �े�को प�व�ता कायम रा� �व�भ� सूचना, आदेश र �नद�शन जार� गर� आ�ान गन� । 

 (२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम �नकु� �े�मा काम गदा� रा��य �नकु� तथा व�यज�त ु

संर�ण ऐन, २०२९ तथा अ�य �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� ख�ड रा��य �नकु�सँग समेत सम�वय गर� 

काय� स�पादन गन�छ । 

५. स�म�तको बैठकः (१) स�म�तको बैठक बष�मा क�तीमा चार पटक ब�नेछ । 

(२) स�म�तको बैठक अ�य�ले तोकेको �म�त, समय र �थानमा ब�नेछ । 

(३) स�म�तको बैठक ब�ने सूचना स�म�तको सद�य सिचवले बैठक ब�नभु�दा कि�तमा प�� �दन 

अगावै सद�यह�लाई �दन ुपन�छ । 

(४) स�म�तको कुल सद�य सं�याको पचास ��तशत भ�दा बढ� सद�यह� उपि�थत भएमा स�म�तको 

बैठकको ला�ग गणपूरक सं�या पगेुको मा�ननेछ । 

(५) स�म�तको बैठकको अ�य�ता अ�य�ले गन�छ र �नजको अनपुि�थतमा स�म�तका सद�यह�ले 

आफूह�म�येबाट  छानेको जे� सद�यले बैठकको अ�य�ता गन�छ । 

(६) स�म�तको बैठकमा बहमुतको राय मा�य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अ�य�ता गन� 

�यि�ले �नणा�यक मत �दनेछ । 

(७) स�म�तको �नण�य स�म�तको सद�य सिचवले �मािणत गन�छ । 

(८) स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध स�म�त आफैले �नधा�रण गरे बमोिजम हनुछे । 

६. काय�कार� �नद�शकः (१) स�म�तको �शासक�य �मखुको �पमा काम गन� एकजना काय�कार� �नद�शक 

रहनेछ।  

 (२) मा�यता �ा� िश�ण सं�थाबाट �व�ान, वािण�य शा�, पय�टन �यव�थापन, अथ�शा�, �ाकृ�तक 

�ोत �यव�थापन, �ा�मण �वकास स�ब�धी �वषयमा क�तीमा �नातको�र गरेको �यि�लाई �देश सरकारले 

काय�कार� �नद�शकको पदमा �नयिु� गन�छ ।  

 (३) काय�कार� �नद�शकको पदाव�ध चार बष�को हनेुछ । 

 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न काय�कार� �नद�शकले पद अन�ुप काम 

नगरेमा �देश सरकारले �नजलाई जनुसकैु बखत काय�कार� �नद�शकको पदबाट हटाउन स�नेछ । तर 

�यसर� पदबाट हटाउन ुअिघ �नजलाई सफाई पेश गन� मौका �दन ुपन�छ । 

 (५) काय�कार� �नद�शकको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजमको हनेुछ । 

  (क) स�म�तको �नण�य काया��वयन गन�, गराउने । 

(ख) स�म�तको अ�प, म�य, �दघ�काल�न योजना तथा वा�ष�क काय��म तथा बजेट बनाइ� 

�वीकृ�तको ला�ग स�म�त सम� पेश गन� । 
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(ग) सिचवालयको �मखुको �पमा काम गन� । 

  (घ) सिचवालयको काम कारवाह�लाई �यवि�थत गन�, गराउन े। 

  (ङ) सिचवालयको �शास�नक �मखुको है�सयतले गनु� पन� काम गन� । 

  (च) �च�लत कानून बमोिजमका अ�य काम गन�, गराउन े।  

 (६) काय�कार� �नद�शकले स�म�तले तोके बमोिजमको सेवा स�ुवधा पाउने छ । स�म�तले �य�तो 

सेवा स�ुवधा उपल�ध गराउदा आ�नो �ोत साधन हेर� अ�धकतम नेपाल सरकारको �नजामती सेवाको 

उपसिचवले पाउने सरहको सेवा स�ुवधा उपल�ध गराउने छ । 

७. जनशि� तथा वजेट स�ब�धी �यव�थाः (१) स�म�तमा आव�यक सं�यामा कम�चार�ह� रहनेछन ्। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�तको लागी आव�यक पन� कम�चार�ह� �देश सरकारले �यव�थापन 

गन�छ । 

 (३) स�म�तको ला�ग आव�यक बजेट �देश सरकारले �वीकृत गरे बमोिजम म��ालयले उपल�ध 

गराउनछे । 

८. स�म�तको खाताः (१) स�म�तको एउटा छु�ै खाता हनेुछ र सो खातामा तो�कए बमोिजमका रकमह� 

रहनेछन ्। 

     (२) स�म�तको खाता लेखा समूहको लेखा उ�रदायी कम�चार� र म��ालयले तोकेको कुनै �नजाम�त 

कम�चार�को संय�ु द�तखतबाट स�ालन हनेुछ ।  

९. लेखा र लेखा पर��णः (१) स�म�तको आय–�ययको लेखा �देश सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोिजम 

रािखनेछ । 

 (२) स�म�तको लेखा पर��ण �देश लेखा �नय��क काया�लय र अि�तम लेखा प�र�ण महालेखा 

पर��कबाट हनेुछ । 

 (३) �देश सरकारले स�म�तको आय–�ययको लेखा, त�स�ब�धी कागजात र अ�य नगद� वा िज�सी 

स�ब�धमा जनुसकैु बखत जानकार� �लन स�नछे । 

१०. उपस�म�त वा काय�टोल� गठन गन� स�नःे (१) दफा ३ बमोिजमको स�म�तले यो आदेश बमोिजम 

आफूले गनु� पन� काम सचुा� �पले गन�, गराउनको �न�म� आव�यकतानसुार छोटो अव�धको ला�ग उपस�म�त 

वा काय�टोल� गठन गन� स�नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे उपस�म�त वा काय� टोल�ह�को काम, कत��य र अ�धकार 

�च�लत कानून बमोिजम स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ । 

११. बैठक भ�ाः स�म�तका अ�य� तथा सद�यह�ले स�म�तको बैठकमा भाग �लए वापत आ�थ�क मा�मला 

तथा योजना म��ालयले बनाएको नम�स ्बमोिजम बैठक भ�ा पाउनेछन ्। 

१२. �नद�शन �दन स�नेः �देश सरकारले स�म�त�ारा ग�रने काम कारवाह�को स�ब�धमा स�म�तलाई 

आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ र य�तो �नद�शनको पालना गनु� स�म�तको कत��य हनेुछ । 

१३. अ�धकार ��यायोजनः स�म�तले यस आदेश बमोिजम आफूलाई �ा� अ�धकारम�ये आव�यकतानसुार  

केह� अ�धकार अ�य�, सद�य वा सद�य सिचवलाई ��यायोजन गन� स�नेछ । 
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१४. �देश सरकारसँग स�पक� ः स�म�तले आ�नो काम कारवाह�को �सल�सलामा �देश सरकारसँग स�पक�  

रा�पुदा� उ�ोग पय�टन वन तथा वातावरण म��ालय, सदूुरपि�म �देश माफ� त रा� ु पन�छ । 

१५. ��तवेदन पेश गन�ः स�म�तले वष� भ�र स�पादन गरेका म�ुय म�ुय काम कारवाह�ह� �वीकृत गरेको 

योजना तथा काय��म र सो अनसुार भएका काम तथा उपल�धी स�हतको वा�ष�क ��तवदेन तयार गर� 

उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय माफ� त �देश सरकार सम� भदौ मसा�तस�म पेश गनु� पन�छ । 

१६. स�म�तको काया�लयः स�म�तको मू�य काया�लय म��ालयबाट तो�कएको ख�ड �े�मा रहनेछ । 

१७. �नद�िशका र काय��व�ध बनाउन स�नःे यस आदेशमा उ�लेिखत उ�े�य परुा गन� स�म�तले �च�लत ऐन, 

कानून र यस गठन आदेश �वप�रत नहनु ेग�र �नद�िशका र काय��व�ध बनाई लाग ुगन� स�नेछ । 

१८. बचाउः यो आदेश �ार�भ हनु ुपूव� ख�ड �े� पय�टन �वकास स�म�तले स�पादन गरेको काम, कारवाह� 

यसै आदेश बमोिजम स�पादन भएको मा�ननेछ र स�म�तको �वा�म�वमा रहेका चल अचल स�पि� यस 

स�म�तको काया�लयमा ह�ता�तरण गनु�पन�छ । 

 


