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रमिते डााँडा भ्यू टावर सन्चालन मनर्दे शिका २०७६
यस नगरपामलकाको स्वामित्विा रहे को रमिते भ्यू टावर सन्चालन गने सम्वन्धिा आवश्यक मिलाउन फिदर्दि
नगरपामलकाले यो काययफवमध वनाएको छ ।
१) यो मनर्दे शिकाको नाि रमिते भ्यू टावर सन्चालन मनर्दे शिका २०७६ हुनेछ ।
२) पययटकीय स्थलको रुपिा फवकास गररने
क) रमिते भ्यू टावरलाई क्रिवद्ध रुपिा योजना तजुि
य ा गरी नगरपामलकाले पययटकीय स्थलको रुपिा
फवकास गनय नगरपालकाले यस काययफवमध अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
ख) यसरी पययटकीय स्थलको रुपिा फवकास गर्दाय यसको छे उछाउिा रहे का अन्य पययटकीइ
पूवायधारलाई सिूशचत व्यवस्थापन गरी भ्यूटावरसं ग एफककृत गरी फवकास गररनेछ ।
३) मनजी क्षेत्रको सिेत सहभामगतािा भ्यू टावरिा थप पूवायधार तथा भौमतक सािग्रीको व्यवस्थापन गरी
सुफवधा सम्पन्न पययटकीय स्थलको रुपिा फवकास गररनेछ ।
४) भ्यू टावरको मनरन्तर सुधार गनय तथा सन्चालन गनय मनम्नानुसारको एक सन्चालक समिमत रहनेछ ।
क) वडा नं २ का वडाध्यक्ष सं योजक
ख) प्राफवमधक िाखाका प्रिुख

सर्दस्य

ग) नगरपामलकाका पययटन हेने कियचारी सर्दस्य
घ) जग्गार्दाता िध्ये १ जना
ङ) स्थानीय होटल व्यवसायी िध्ये १ जना
समिमतको वैठकिा आवश्यक्ता अनुसारका पर्दामधकारीलाई आिशन्त्रत सर्दस्यको रुपिा आिन्त्रण
गनय सफकनेछ । समिमतको वैठक र काययफवमध समिमतले आिैं मनधायरण गनेछ ।
५) समिमतले भ्यू टावरिा मनशित प्रवेि िुल्क मलई सावयजमनक उपयोगको लामग खुल्ला गनय आवश्यक
व्यवस्था मिलाईनेछ । यस्तो प्रवेि िुल्क सन्चालक समिमतले मनणयय गरे विोशजि हुनेछ ।
६) समिमतले

टावर

सन्चालन

गर्दाय

आफ्नै

कियचारीको

व्यवस्था

गनय

सक्नेछ

छ

तर

यसवाट

नगरपामलकालाई कुनै आमथयक भार पने छै न ।
७) भ्यू टावरको सन्चालनको लामग टावर सन्चालन समिमतको नाििा आफ्नै खाता रहने छ । सन्चालक
समिमतले आवश्यक योजना तजुि
य ा गरी योजना कायायन्वयन गनय यो कोषको प्रयोग गनय सक्नेछ ।
नगरपामलकाले आवश्यक्ता अनुसार यस कोषिा रकि जम्िा गनय सक्नेछ ।कोषको वैंकिा रहे को

खाताको सन्चालन नगरपामलकाका प्रिुख प्रिासकीय अमधकृत वा मनजले तोकेको अमधकृत र लेखा
ु र्दस्तखतवाट सन्चालन हुनेछ ।
अमधकृत वा मनजले तोकेको लेखा िाखाको कियचारीको सं यक्त
८) सन्चालक समिमतले प्रत्येक वषय आम्र्दानी खचयको फववरण असारिा हुने नगर सभािा पेि गनुय पने
छ ।
९) ठे कावाट सन्चालन गनय सफकने
क) सन्चालक समिमतले भ्यू टावर सन्चालन गने ठे कािा लगाउन सक्नेछ ।
ख) यसरी ठे कािा लगाउनु पर्दाय कम्तीिा १५ दर्दनको म्यार्द दर्दई स्थानीय पत्रीकािा सूचना दर्दई सवै
भन्र्दा वढी लाभ दर्दने र सं रक्षण गने प्रस्ताव छनौट गनुय पने छ ।यस्तो ठे काको अवमध ५ वषय
भन्र्दा वढी हुने छै न ।
ग) ठे कािा लगाउनु पूवय तत्काल टावर क्षेत्रिा गनुय पने सुधारका काययहरुको सूची तयार गरी
त्यसको लागत अनुिान तयार गरी ठे क अंकवाट सो लागत व्यहोने ितयिा ठे का लगाउन सफकनेछ
। तर ठे का अवमध सिाप्त हुाँर्दा यसरी गररएका सुधारका कायय जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गने ितय
राख्नुपनेछ ।
यस काययफवमधिा सिावेि नभएका अन्य व्यवस्थाका सम्वन्धिा सन्चालक समिमतले मनणयय गरी
नगरकाययपामलकािा पेि गनुय पनेछ । यस सम्वन्धिा काययपामलकाले आवश्यक मनणयय गनेछ ।
१०)

नगर काययपामलकाले सन्चालक समिमतलाई भ्यूटावर सन्चालनका सम्वन्धिा आवश्यक मनर्दे िन

दर्दन सक्नेछ । नगरकाययपामलकाको मनर्दे िन वाध्यकारी हुनेछ ।
११)

नगर काययपामलकाले यो काययफवमध आवश्यक्तानुसार पररिाजयन गनय सक्नेछ ।
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