
 
 

प्रदेश राजपत्र 
 बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौँडा, नेपाल, असोज २7 गते, २०७9 साल (संख्या 13 

भाग 3 
बागमती प्रदेश सरकार 

संस्कृतत तथा पययटन मन्त्त्रालय 
हेटौँडा, नेपालको 

सूचना 
प्रदेश पययटन ऐन, 2078 को दफा ११६ को अतिकार प्रयोग गरी 
बागमती प्रदेश सरकार, मशन्त्त्रपररद्को तमतत 2079।06।06 को 
तनर्ययानसुार उक्त ऐनको अनसूुचीमा देहाय बमोशजम हेरफेर गरेको छ: 

1.  अनसूुची-३ को सट्टा देहायको "अनसूुची-३" राशखएको छ: 
"अनसूुची-३ 

(दफा १२ को उपदफा (१) र (२) सँग सम्बशन्त्ित) 
फमय वा कम्पनीको पुजँी र सरुक्षर् रकम 
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१. एजेन्त्सी सञ्चालनका लातग आवश्यक फमय वा कम्पनीको 
पुजँी: 

तस.नं. एजेन्त्सी फमय/ 
कम्पनी 

चाल ुवा चकु्ता पुजँी 
रु. (कम्तीमा) 

कैफफयत 

 

१ 

 

साहतसक पययटन एजेन्त्सी 

फमय १5,00,०00  

कम्पनी  २५,०००,००  

 

२ 

 

ट्राभल एजेन्त्सी 

फमय १5,00,०00  

कम्पनी २5,00,000  

 

३ 

 

टे्रफकङ्ग एजेन्त्सी 

फमय १5,00,०00  

कम्पनी २५,00,000  

 

४ 

 

पययटक यातायात 
एजेन्त्सी 

फमय १5,00,०00  

कम्पनी २५,00,000  

५ 

 

जलयात्रा एजेन्त्सी 

फमय ५,००,०००  

कम्पनी १०,००,०००  

२  एजेन्त्सी सञ्चालनका लातग आवश्यक सरुक्षर् रकमः 
(क) साहतसक पययटन एजने्त्सीको हकमा कम्तीमा पाँच 

लाख रुपैयाँ कायायलयको नाममा बैंक ग्यारेन्त्टी राख्न ु
पने। 

(ख) ट्राभल एजने्त्सीको हकमा कम्तीमा पाँच लाख  
रुपैयाँ कायायलयको नाममा बैंक ग्यारेन्त्टी राख्न ु
पने। 
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(ग) टे्रफकङ्ग एजने्त्सीको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ 
कायायलयको नाममा बैंक ग्यारेन्त्टी राख्न ुपने। 

(घ) पययटक यातायात एजेन्त्सीको हकमा पाँच लाख 
रुपैयाँ कायायलयको नाममा बैंक ग्यारेन्त्टी राख्न ु
पने। 

(ङ) जलयात्रा एजने्त्सीको हकमा दईु लाख रुपैयाँ 
कायायलयको नाममा बैंक ग्यारेन्त्टी राख्न ुपने।" 

2. अनसूुची-९ मा रहेको "तस.नं. ५" पतछ देहाय बमोशजमको "तस.नं. 
६" थप गररएको छ: 

तस.नं. फकतसम 
दताय शलु्क 

रु 

नवीकरर् शलु्क रु. 

कैफफयत 
छ मफहना 

सम्म थप 

 

म्याद नाघेको 
एक वर्य सम्म 
थप 

६. पथ प्रदशयक 
(गाईड) 1500 1500 10% 

सो भन्त्दा पतछ 
प्रत्येक वर्य १० 
प्रततशतका दरले 
थप 

3. अनसूुची-10 मा रहेको क्रम सङ्ख ख् या (12) पतछ देहाय 
बमोशजमको क्रम सङ्ख ख्या (13) थप गररएको छ: 
"(१३) पथप्रदशयक (Tour Guide)" 

 

  आज्ञाले, 
  मदन कोइराला 
प्रदेश सरकारको सशचव 

 
 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडामा मदु्रित। 

मूल्य रु.५।- 
 


