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संवत ्२०७८ सालको ऐन नं. ५ 

प्रदेश पर्यटन ववकास सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशमिरका कला, संस्कृमत, सम्पदा संरक्षण, सम्बर्द्यन, पर्यटकीर् 
क्षेर एवं धाममयक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक लगार्तका पर्यटकीर् महत्वका 
ववषर् र गमतववमधको पवहचान, व्र्वस्थापन एवं प्रवर्द्यन गरी प्रदेशलाई उत्कृष्ट 
पर्यटकीर् गन्तव्र्को रूपमा ववकास गनय, प्रदेशमिर घमु्न आउने आन्तररक 
र बाह्य पर्यटकलाई सरल, सहज तथा गणुस्तरीर् सेवा प्रदान गनय तथा मनजी 
क्षेरको सहकार्यमा पर्यटनमैरी वातावरण मनमायणका साथै पर्यटनलाई 
समवृर्द्को महत्वपूणय आधारको रूपमा ववकास गरी नागररकको जीवन स्तरमा 
सधुार गनय आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् िएकाले, 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सिाले र्ो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारम्म्िक 

१. संम्क्षप् त नाम र प्रारम्ि: (1) र्स ऐनको नाम “प्रदेश पर्यटन ऐन, 
२०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ। 
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२. पररिाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,- 

(क) “इजाजत ददने मनकार्” िन् नाले मन्रालर् वा कार्ायलर् वा 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकी ददएको मनकार् सम्झन ुपछय।  

(ख) “इजाजत पर (अनमुमत पर)” िन् नाले र्स ऐन बमोम्जम 
पर्यटन व्र्वसार्/उद्योग गनय वा पथप्रदयशक (गाइड) को 
काम गनय ददइने इजाजत पर सम्झन ुपछय। 

(ग) “उचाईमा जाने श्रममक” िन् नाले आधार म्शववरिन्दा मामथ 
आवश्र्क मालसामान लैजाने ल्र्ाउने पर्यटन श्रममक 
सम्झन ुपछय। 

(घ) “उद्योग/व्र्वसार् सङ् घ” िन् नाले उद्योगी/व्र्वसार्ीको 
छाता सङ् गठन सम्झन ु पछय। र्ो शब्दले ववषर्गत 
सङ् घलाई समेत जनाउँछ। 

(ङ) “कार्ायलर्” िन् नाले मन्रालर्, मन्रालर् अन्तगयतका 
पर्यटन कार्ायलर् र प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी सेवा 
ददने िनी तोकेका अन्र् कार्ायलर् समेतलाई जनाउँछ। 

(च)  “घरबास (होमस्टे)” िन् नाले स्थानीर् मौमलक संस्कृमत, 
परम्परा झल्कने गरी आवास, स्थानीर् पररकार र 
मनोरञ् जन समेत प्रदान गने उदे्दश्र्ले ग्रामीण क्षेरमा 
आफ्नै घरमा व्र्म्िगत वा सामूवहक रूपमा सञ्चालन 
गररएको व्र्वसार् सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “जलर्ारा एजेन्सी” िन् नाले जलर्ारा व्र्वसार् गनयको 
लामग इजाजत प्राप् त फमय वा कम्पनी सम्झन ुपछय। 
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(ज)  “जलर्ारा पथप्रदयशक (ररिर गाइड)” िन् नाले जलर्ारा 
टोलीलाई जलर्ारामा सहर्ोग गने कामको लामग ऐन 
बमोम्जम इजाजत प्राप् त व्र्म्ि सम्झन ुपछय। 

(झ)  “जलर्ारा” िन् नाले कार्क, क्र्ाटार् र्ाफ्ट, मोटरबोट, 
पानी जहाज, डुङ्गा, नाउ वा अन्र् र्स्तै प्रकृमतका नदीमा 
तैररने र् र्ाम्फ्टङ लगार्तका मनोरञ् जनात्मक गमतववमध, 
जलर्ाराको साधन प्रर्ोग गरी मनोरञ् जन, प्राकृमतक वा 
सांस्कृमतक दृश्र्ावलोकनको लामग नदीमा गररने र्ारा 
सम्झन ुपछय।  

(ञ)  “जलर्ारी” िन् नाले एक वा एकिन्दा बढी सदस्र् िएको 
जलर्ारा गने व्र्म्ि वा व्र्म्िहरुको टोली सम्झन ुपछय। 

(ट)  “ट्रािल एजेन्सी” िन् नाले आन्तररक तथा वाह्य  पर्यटक 
वा अन्र् व्र्म्िको मनममत्त शलु्क मलई स्वदेश तथा 
ववदेशमा भ्रमण, बसोबास तथा ववमिन्न स्थानहरुमा 
दृश्र्ावलोकन सम्बन्धी प्रबन्ध ममलाउने र हवाई वटकट, 
बस वटकट तथा टे्रन वटकट लगार्त अन्र् सवारी 
साधनको व्र्वस्था गनय, पर्यटकीर् प्रवेशाज्ञा (मिषा) को 
व्र्वस्थाको लामग काम गनय तथा पर्यटकीर् र्ातार्ात 
सञ्चालन गनय इजाजत प्राप् त फमय वा कम्पनी सम्झन ु
पदयछ। 

(ठ) “टे्रवकङ्ग एण्ड माउन्टेमनर्ररङ् ग एजेन्सी” िन् नाले पर्यटक 
वा अन्र् व्र्म्िहरुलाई ववववध प्राकृमतक एवं सासं्कृमतक 
दृश्र्ावलोकनको लामग भ्रमण, बसोबास सम्बन्धी प्रबन्ध 
ममलाउने उदे्दश्र्ले शलु्क मलई ववमिन्न पवयतीर् स्थानहरुमा 
पदर्ारा, रमाइलो टे्रवकङ्ग दौड, माउन्टेन बाइकीङ्ग, स्ममृत 
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दौड, आधार म्शववर वरपर हनेु म्र्ाराथनु दौड, ववशेष पवय 
तथा ददनहरुको सम्झनामा गररने टे्रवकङ्ग दौड, म्र्ाराथनु 
दौड तथा पवयतारोहण गराउने इजाजत प्राप्त फमय वा 
कम्पनी सम्झन ुपछय। 

(ड) “तोवकएको” वा ×तोवकए बमोम्जम” िन् नाले र्स ऐन वा 
र्स ऐन अन्तगयत बनेका मनर्ममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोम्जम सम्झन ुपछय। 

(ढ)  “नेपाली पर्यटक” िन् नाले नेपालको एक स्थानबाट अको 
स्थानमा पर्यटकीर् उदे्दश्र्ले भ्रमण गने नेपाली नागररक 
सम्झन ुपछय। 

(ण) “पथप्रदयशक (गाइड)” िन् नाले पाररश्रममक मलई पर्यटकको 
साथमा रहने गरी धाममयक पथप्रदयशक (ररमलम्जर्स गाइड), 
पदर्ारा प्रदशयक (टे्रवकङ्ग गाइड), पवयतीर् पथप्रदयशक 
(माउन्टेन गाइड), धाममयक-सांस्कृमतक पथप्रदयशक 

(कल्चरल गाइड), जलर्ारा पथप्रदयशक (ररिर गाइड), 
छाँगो रोहण पथप्रदयशक (क्र्ानोमनङ्घ गाइड), सफारी 
पथप्रदयशक (सफारी गाइड), सम्पदा पथप्रदयशक (हेररटेज 
गाइड), स्थानीर् पथप्रदयशक वा अन्र् पर्यटन गमतववमध 
सम्बन्धी ववमिन् न जानकारी गराउन पथप्रदशयनको लामग 
काम गनय मान्र्ता प्राप् त संस्थाबाट तामलम मलई इजाजत 
प्राप् त व्र्म्ि सम्झन ुपछय। र्ो शब्दले प्रमखु पथप्रदयशक 
(मेन गाइड) समेतलाई जनाउँछ। 

(त) “पदर्ारा पथप्रदयशक (टे्रवकङ्ग गाइड)” िन् नाले पदर्ारा 
क्षेरमा भ्रमण गनय आउने पर्यटकलाई पदर्ारामा 
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पथप्रदशयनको काम गनय मान्र्ता प्राप् त संस्थाबाट तामलम 
मलएको इजाजत प्राप् त व्र्म्ि सम्झन ुपछय। 

(थ)  “पर्यटक र्ातार्ात एजेन्सी” िन् नाले कुनै पमन स्वदेशी वा 
ववदेशी पर्यटकको सवारीका लामग शलु्क मलई पर्यटक 
र्ातार्ात सञ्चालन गनय गराउन इजाजत प्राप् त तोवकएको 
मापदण्ड बमोम्जमको सवारी साधन उपलब्ध िएको फमय 
वा कम्पनी सम्झन ुपछय। 

(द) “पर्यटक र्ातार्ात” िन् नाले पर्यटकको सवारीका लामग 
प्रचमलत कानून बमोम्जम दताय िएको तोवकएको मापदण्ड 
बमोम्जमको सवारी साधन सम्झन ु पछय। र्ो शब्दले 
पर्यटकको सामान ओसाने सवारी साधन समेतलाई 
जनाउँछ। 

(ध) “पर्यटक” िन् नाले ववदेशी मलुकुबाट भ्रमणको लामग 
नेपालमा आई र्स प्रदेशमा पर्यटकीर् उदे्दश्र्ले आउने 
गैर नेपाली नागररकलाई सम्झन ु पछय र सो शब्दले 
प्रदेशमिर पर्यटकीर् उदे्दश्र्ले भ्रमण गने नेपाली नागररक 
समेतलाई जनाउँछ। 

(न) “पर्यटन एजेन्सी” िन् नाले पर्यटकीर् गमतववमध सञ्चालन गनय 
दफा १२ बमोम्जम इजाजत प्राप् त फमय वा कम्पनी सम्झन ु
पछय। 

(प)  “पवयतारोहण” िन् नाले पथप्रदयशक (गाइड) को सहार्ता 
मलई इजाजत प्राप् त वहमालमा पवयतारोहण सम्बन्धी 
विर्ाकलाप सम्झन ुपछय। 
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(फ) “पवयतीर् पथप्रदयशक (माउण्टेन गाइड)” िन् नाले आधार 
म्शववरिन्दा मामथ आरोहीहरूसँग आरोहणमा पवयतीर् 
पथप्रदयशक (माउन्टेन गाइड) को काम गने, तोवकए 
बमोम्जमको र्ोग्र्ता तथा तामलम मलएको इजाजत प्राप् त 
पथप्रदयशक (गाइड) सम्झन ुपछय। 

(ब) “प्रदेश पर्यटन ववकास समममत”  िन् नाले पर्यटन क्षेरको 
ववकास एवं प्रवर्द्यनका लामग र्स ऐन बमोम्जम गठन 
गररएको प्रदेश पर्यटन ववकास समममत सम्झन ुपछय। 

(ि)  “प्रदेश सरकार” िन्नाले बागमती प्रदेश सरकार सम्झन ु
पछय। 

(म)  “प्रदेश” िन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछय। 

(र्)  “प्रमखु पवयतीर् पथप्रदयशक (माउण्टेन मलडर)” िन् नाले 
स्थानीर् श्रममकहरुको बन्दोबस्त गने, आधार म्शववर तथा 
उचाईमा जाने श्रममकहरुको नेततृ्व गने, पवयतीर् प्रमखु 
पथप्रदयशकको काम गनय इजाजत प्राप् त पथप्रदयशक 
(गाइड) सम्झन ुपछय। 

(र)  “मनोरञ् जनात्मक पर्यटन” िन् नाले केबलकार, एम्रू्ज्मेन्ट 
पाकय , फन पाकय , वाटर फन पाकय  तथा अन्र् मनोरञ् जन 
पाकय  लगार्तका विर्ाकलापहरु सम्झन ुपछय। 

(ल)  “मन्रालर्” िन् नाले बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन हेने 
मन्रालर् सम्झन ुपछय। 

(व)  “सम्पदा” िन् नाले प्रदेशको प्राकृमतक वा मानव मनममयत 
सांस्कृमतक, ऐमतहामसक, परुाताम्त्वक, वैज्ञामनक, 
आध्र्ाम्त्मक, सौन्दर्यपरक वा सामाम्जक दृम् टकोणबाट 
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मानव जामतका लामग महत्त्वपूणय मामनने कुनै पमन वस्त,ु 
स्थल, नदीनाला, वनस्पमत तथा जीवजन्त ुसम्झन ुपछय। 

(श) “सम्पकय  व्र्म्ि” िन् नाले स्की तथा वहमतालमा डाइमिङको 
लामग मान्र्ता प्राप् त संस्थाबाट तामलम मलई सम्पकय  
व्र्म्िको रूपमा काम गनय इजाजत प्राप् त व्र्म्ि सम्झन ु
पछय। 

(ष) “सांस्कृमतक पथप्रदयशक (कल्चरल गाइड)” िन् नाले 
सांस्कृमतक सम्पदा क्षेरमा भ्रमण गनय आउने 
पर्यटकहरुको टोलीलाई सांस्कृमतक सम्पदा र्ारामा पथ 
प्रदशयन गनय इजाजत प्राप् त सांस्कृमतक पथप्रदयशक सम्झन ु
पछय। 

(स) “साहमसक पर्यटन एजेन्सी” िन् नाले स्कीई तथा वहमतालमा 
डाईमिङ्ग गमतववमध सञ्चालन गनयको लामग इजाजत प्राप् त 
फमय वा कम्पनी सम्झन ुपछय। अनमुमत ददने मनकार्बाट 
अनमुमत मलएर साहमसक पर्यटन सम्बन्धी अन्र् कार्य गनय 
सक्नेछ। 

(ह)  “साहमसक पर्यटन” िन् नाले म्स्कइङ्ग, र् र्ाम्फ्टङ्ग, वहमतालमा 
डाईमिङ्ग, हेली म्स्कइङ्ग, जीप फ्लार्र, पाारामोटररङ्ग, 
बम्न्ज जम्म्पङ्ग, क्र्ानोमनङ्ग, हेमल डाइमिङ्ग, स्काई डाइमिङ, 
प्र्ाराग्लाईमडङ, बलमुनङ, क्र्ानोवप वावकङ्ग, रक 
क्लाइम्म्बङ्ग, माउन्टेन बाइवकङ्ग लगार्त अन्र् र्स्तै 
गमतववमध सम्झन ुपछय। 

(क्ष) “स्थानीर् तह” िन् नाले गाउँपामलका, नगरपामलका, 
उपमहानगरपामलका र महानगरपामलका सम्झन ुपछय। 
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(र)  “स्थानीर् पथप्रदयशक (लोकल गाइड)” िन् नाले स्थानीर् 
क्षेरमा पथप्रदशयनको लामग स्थानीर् तहबाट इजाजत प्राप् त 
संस्थाद्बारा सञ् चामलत तामलम/प्रम्शक्षणमा उतीणय िई 
स्थानीर् क्षेरमा पथप्रदशयनको लामग स्थानीर् तहबाट 
इजाजत प्राप् त व्र्म्ि सम्झन ुपछय। 

(ज्ञ)  “होटल” िन् नाले र्स ऐन बमोम्जम दताय िई सञ्चालन हनेु 
होटल सम्झन ुपछय। 

पररच्छेद- २ 

होटल, तारे(स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँतथा 
ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार  सम्बन्धी व्र्वस्था 

३. सञ्चालन गनय इजाजत मलन ुपने: (1) कसैले होटल, तारे (स्टार) 
होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, 
होमस्टे तथा बार सञ्चालन गनय चाहेमा र्स ऐन बमोम्जम इजाजत 
मलन ुपनेछ। 

(2) कुनै व्र्म्ि वा फमय वा कम्पनीले आफ्नो होटल, 
तारे(स्टार) होटल,पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, 
पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारलाई पर्यटक स्तरमा दताय गराउन 
मन्रालर् वा कार्ायलर् समक्ष तोवकएको वगीकरणमा दताय हनेु गरी 
दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम दरखास्त प्राप् त िएपमछ 
कार्ायलर्ले आवश्र्क जाँचबझु गरी तीस ददनमिर तोवकएको 
वगीकरणमा दताय गरी दताय प्रमाणपर ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम दताय प्रमाणपर ददन ु पूवय 
मनवेदनसाथ संलग्न वववरणमा थप व्र्होरा खुलाउन ुपने िए खुलाउन 
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लगाउन वा थप कागजपर आवश्र्क िए त्र्स्तो कागजपर दाम्खला 
गराउन कार्ायलर्ले पन्र ददनको म्र्ाद ददई आदेश ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको आदेश िएमा आदेश 
बमोम्जमको वववरण वा कागजपर प्राप् त िएको एक्काइस ददनमिर र 
आदेश ददन ुनपने िए मनवेदन परेको मममतले तीस ददनमिर त्र्स्तो 
होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँ
तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारको लामग कार्ायलर्ले 
अनसूुची-१ बमोम्जमको शलु्क मलएर दताय गरी अनसूुची- २ 
बमोम्जमको इजाजत पर ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम दताय गरी इजाजत पर ददन 
नसवकने िए त्र्स्तो आधार र कारण खुलाई दताय गनय नममल्ने 
व्र्होराको मलम्खत जानकारी सम्बम्न्धत मनवेदकलाई ददन ुपनेछ। 

(७) र्ो ऐन प्रारम्ि हनु ुअगामड प्रचमलत कानून बमोम्जम 
इजाजत प्राप् त होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, 
लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार र्सै ऐन 
अन्तगयत इजाजत प्राप् त मलएको मामननेछ। 

(8) र्ो ऐन प्रारम्ि हनु ुअम्घ रामरकालीन बासको सवुवधा 
प्रदान गने गरी स्थापना िइसकेका प्रदेशमिरका कुनै पमन होटल  र्ो 
ऐन लाग ु िएको छ मवहनामिर प्रदेश पर्यटन हेने सम्बम्न्धत 
कार्ायलर्मा दताय गनुय पनेछ। 

४. उपलब्ध हनु ुपने सवुवधा र स्तर मनधायरण: (1) होटल, तारे (स्टार) 
होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, 
होमस्टे तथा बारमा तोवकए बमोम्जमको सवुवधा उपलब्ध हनु ुपनेछ। 



 

10 
 

(२) कार्ायलर्ले होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको 
होटल, लज, रे टुरा ँतथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारलाई 
त्र्समा रहेको सवुवधाको आधारमा वगीकरण गरी स्तर मनधायरण 
गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम वगीकरण गरी स्तर मनधायरण 
गने सम्बन्धमा सझुाव ददनको लामग मन्रालर्ले र्ो ऐन लाग ुिएको 
तीन मवहनामिर बढीमा एक मवहनाको अवमध तोकी अध्र्क्ष सवहत 
होटल सङ् घ, रेषु्टरेन्ट सङ् घका प्रमतमनमध र ववज्ञ समेत रहने गरी 
बढीमा सात सदस्र्ीर् स्तर मनधायरण समममत गठन गनेछ। स्तर 
मनधायरण समममतबाट प्राप् त सझुावका आधारमा एक मवहनामिर 
मन्रालर्ले स्तर मनधायरण गरी कार्ायन्वर्न गनेछ। 

५. मनरीक्षण, अनगुमन वा परीक्षण गने अमधकार: (1) ववषर्गत सङ् घले 
आफ्ना सदस्र्हरुको मनरीक्षण गनेछ र सो को प्रमतवेदन सम्बम्न्धत 
कार्ायलर् र मन्रालर्मा आमथयक वषय समाप् त िएको तीन मवहनामिर 
पेश गने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनरीक्षण गदाय तोवकएको 
स्तर बमोम्जमको खाद्य पदाथय र सेवा सवुवधा नपाइएमा सधुार गनय 
तीन मवहनासम्मको म्र्ाद ददन सक्नेछ। 

(3) मन्रालर्ले दफा ३ बमोम्जम दताय िएको होटल, तारे 
(स्टार) होटल,पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, 
लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारको आकम्स्मक अनगुमन गनय र त्र्समा 
प्रर्ोग गररने खाद्य पदाथय र सेवा सवुवधाको अनगुमन गनय 
प्रम्शक्षण/तामलम प्राप् त कमयचारीलाई अनगुमन अमधकारी तोक्न 
सक्नेछ। 
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(4) उपदफा (3) बमोम्जमको अनगुमन अमधकारीलाई 
सम्बम्न्धत ववषर्को प्रम्शक्षण/तामलमको व्र्वस्था मन्रालर्ले 
गनेछ। 

(5) उपदफा (3) बमोम्जम कुनै होटल, तारे (स्टार) 
होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, 
होमस्टे तथा बारको आकम्स्मक अनगुमन गदाय वा त्र्समा प्रर्ोग 
गररने खाद्य पदाथय र सेवा सवुवधा परीक्षण गदाय तोवकएको स्तर 
बमोम्जम नपाइएमा अनगुमन अमधकारीले त्र्स्तो होटल, तारे (स्टार) 
होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, 
होमस्टे तथा बारलाई खाद्य पदाथयका हकमा बढीमा सात ददन र 
अन्र् सेवा सवुवधाको हकमा तोवकएको स्तर कार्म गराउन तीस 
ददनको म्र्ाद नबढ्ने गरी समर् प्रदान गनुय पनेछ। 

(6) प्राप् त म्र्ादमिर सधुार गनुय पने िनी उल्लेख िएका 
खाद्य पदाथय बाहेकका ववषर्हरु पूणय रूपमा सधुार हनु नसकेमा 
म्र्ाद समाप् त हनु ुअगावै िएका प्रगमत र सधुारका बाकँी कामका 
लामग आवश्र्क पने अवमधका लामग सम्बम्न्धत अमधकारी समक्ष 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(७) उपदफा (5) र (6) बमोम्जम म्र्ाद ददँदा पमन 
तोवकएको स्तर कार्म गनय नसकेमा सम्बम्न्धत अमधकारीले त्र्स्तो 
होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँ
तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारको लामग स्वीकृत 
स्तरिन्दा तल्लो स्तरको वमगयकरण तोक्न वा एक मवहनासम्म 
मनलम्बन गनय सक्नेछ। 

(8) उपदफा (7) बमोम्जम मनलम्बन वा तल्लो स्तर कार्म 
िएको होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, 
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रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारले मनलम्बन फुकुवा 
गरी साववकको स्तर कार्म गरी पाउन मनवेदन ददएमा मनवेदन प्राप् त 
िएको मममतले तीस ददनमिर कार्ायलर्ले जाँचबझु गरी तल्लो स्तरको 
वगीकरण कार्म राखे्न वा मनलम्बन फुकुवा गरी स्वीकृत स्तर कार्म 
गने सम्बन्धमा मनणयर् गनुय पनेछ। 

(९) कार्ायलर्को मनणयर् उपर म्चत्त नबझुेमा पैँमतस ददनमिर 
मन्रालर्मा पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

६. मोलको सूचना प्रकाम्शत गनुय पने: दफा ३ बमोम्जम इजाजत प्राप् त 
प्रत्रे्क होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, 
रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारले आफ्नो दर वा 
मूल्र्को सूचना कार्ायलर् वा तोवकएको अमधकारी समक्ष प्रत्रे्क 
आमथयक वषय समाप् त िएको तीस ददनमिर वा त्र्स्तो सेवा प्रदार्कले 
मोल पररवतयन गरेको सात ददनमिर पठाइय मनर्ममत रूपमा प्रकाशन 
गरी प्रचार समेत गनुय पनेछ। 

७. होटल, तारे(स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँतथा 
ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार उपर बन्देज: दफा ३ बमोम्जम 
दताय निएको होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, 
लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारले देहार्को 
कुनै काम गनय गराउन पाउने छैन:- 

(क) होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, 
रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार िन् ने 
अथय लाग्ने गरी कुनै शब्द वा म्चन्ह आफ्नो साइनबोडय, 
ववज्ञापन वा कारोबारमा प्रर्ोग,  

वा 
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(ख) पर्यटकको बसोबास वा खानवपनको प्रबन्धको मनममत्त 
ववदेशमा सम्पकय  वा ववज्ञापन। 

8.   अनगुमन, मनरीक्षण र परीक्षणका लामग ववशेष संर्न्र सम्बन्धी 
व्र्वस्थााः  (1) प्रदेश सरकार, मातहतको मनकार्बाट इजाजत मलई 
सञ्चालन हनेु पर्यटन उद्योग/व्र्वसार्को अनगुमन, मनरीक्षण र 
परीक्षणका लामग प्रदेश सरकारले ववशेष संर्न्र मनमायण गनय 
सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम मनमायण हनेु संर्न्रको नाम 
तथा काम, कतयव्र् र अमधकार प्रदेश सरकारले तोके बमोम्जम 
हनेुछ। 

9. इजाजत परको अवमध र नवीकरण: (१) होटल, तारे (स्टार) 
होटल,पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँतथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, 
होमस्टे तथा बारको इजाजत परको अवमध पाचँ वषयको हनेुछ। 
इजाजत पर नवीकरण गराउन चाहनेले इजाजत परको अवमध 
समाप् त हनु ुअगावै अनसूुची- १ बमोम्जमको नवीकरण शलु्क मतरी 
नवीकरण गराउन ुपनेछ।  

(२) र्ो ऐन प्रारम्ि हनुिुन्दा अगामड प्रचमलत कानून 
बमोम्जम इजाजत प्राप् त होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको 
होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज,  होमस्टे तथा बारले 
र्ो ऐन लाग ुिएको मममतले एक वषयमिर नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

तर र्ो ऐन प्रारम्ि हुँदा कुनै होटल, तारे (स्टार) होटल, 
पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे 
तथा बारले इजाजत पाएको अवमध पाँच वषयिन्दा कम िएमा पाचँ 
वषयको अवमध व्र्मतत िएको मममतले एक वषयमिर नवीकरण गराउन ु
पनेछ। 



 

14 
 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जमको म्र्ादमिर कसैले 
इजाजत पर नवीकरण नगराएमा प्रत्रे्क वषयको लामग नवीकरण 
शलु्कको दोब्बर शलु्क मतरी पाँच वषयमिर इजाजत पर नवीकरण 
गराउन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको म्र्ादमिर पमन कसैले 
इजाजत पर नवीकरण नगराएमा त्र्स्तो इजाजत पर स्वताः रद्द 
हनेुछ। र्सरी इजाजत नवीकरण नगरी रद्द िएमा त्र्स्तो होटल, 
तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, 
पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारको प्रोप्राइटर वा कुनै पमन साझेदार 
िएको व्र्म्िको नामबाट एक वषयसम्म पनु: सोही नाम वा अन्र् 
नामबाट इजाजत ददइने छैन। 

10. घरबास (होमस्टे) दताय, सञ्चालन र मनर्मन सम्बन्धी व्र्वस्था: (1) 
कुनै व्र्म्ि वा समदुार्ले होमस्टे सञ्चालन गनय चाहेमा सम्बम्न्धत 
स्थानीर् तहमा दताय गराएर मार सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(2) घरबास (होमस्टे) को दताय, सञ्चालन लन र मनर्मन 
सम्बन्धी व्र्वस्था स्थानीर् तहले बनाएको कानून बमोम्जम हनेुछ।  

(3) घरबास (होमस्टे) सञ्चालन लन गनय पाउने क्षरे 
सम्बन्धमा वववाद उत्पन्न िएमा मन्रालर्ले मनणयर् गनेछ। 

    पररच्छेद- ३ 

एजेन्सी सञ्चालन इजाजत र नवीकरण  सम्बन्धी व्र्वस्था 

११.  इजाजत मलई एजेन्सी सञ्चालन गनय सक्ने: प्रचमलत कानून बमोम्जम दताय 
िएका फमय वा कम्पनीले एजेन्सी सञ्चालन गनयका लामग कार्ायलर्बाट 
इजाजत मलई देहार् बमोम्जमका एजेन्सी खोल्न सक्ने छन।् 

(क) पर्यटन जलर्ारा एजेन्सी, 
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(ख) ट्रािल एजेन्सी, 
(ग) पर्यटक र्ातार्ात एजेन्सी, 
(घ) टे्रवकङ्ग/माउन्टेमनर्ररङ्ग एजेन्सी, 
(ङ) साहमसक पर्यटन एजेन्सी। 

१2. फमय वा कम्पनी दताय हनु ुपने: (१) प्रदेशमिर एजेन्सी सञ्चालन गनय 
इजाजत मलन चाहनेले अनसूुची- ३ बमोम्जमको जार्जेथा, चाल ुतथा 
चिुा पूँजी िएको फमय  वा  कम्पनी  प्रचमलत कानून बमोम्जम  दताय  गरेको 
हनु ु पनेछ।  

(२) इजाजत परको लामग दरखास्त ददने एजेन्सीले इजाजत 
पर  मलन ुअम्घ इजाजत परको अवमधिर सरुक्षण बापत अनसूुची- ३ 

मा तोवकए बमोम्जमको बैंक ग्र्ारेन्टी मन्रालर् वा कार्ायलर्को 
नाममा राख् न ुपनेछ। 

(३) र्ो ऐन प्रारम्ि हनु ुअम्घ इजाजत पर मलई सकेका 
एजेन्सीले इजाजत पर नवीकरण गराउँदाका बखत उपदफा (१) 
बमोम्जमको चालू वा चिुा पूँजी कार्म गरी उपदफा (२) बमोम्जमको 
बैंक ग्र्ारेन्टी अटुट रहेको प्रमाण पेश गनुय पनेछ। 

(४) र्स ऐनमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापमन 
कुनै एजेन्सी पम्ब्लक मलममटेड कम्पनीको रूपमा दताय गदाय प्रचमलत 
कानून बमोम्जम पम्ब्लक मलममटेड कम्पनीको लामग आवश्र्क चिुा 
पुँजी  कार्म  गनुय  पनेछ। 

१3. इजाजत पर सम्बन्धी व्र्वस्था: (1) एजेन्सीको काम गनय चाहने 
फमय वा कम्पनीले र्स ऐन बमोम्जम इजाजत पर मलन ु पनेछ। 

(2) एजेन्सीको इजाजत मलन चाहने  फमय वा कम्पनीले 
आवश्र्क वववरण सवहत कार्ायलर् समक्ष दरखास्त  ददन ु पनेछ। 



 

16 
 

(3) उपदफा (2) बमोम्जमको दरखास्त प्राप् त िएपमछ 
कार्ायलर्ले जाँचबझु गरी दरखास्तवालालाई जलर्ारा वा ट्रािल वा 
टे्रवकङ्ग वा पर्यटक र्ातार्ात वा साहमसक पर्यटन एजेन्सीको काम 
गनय सक्षम देखेमा अनसूुची- ४ बमोम्जमको शलु्क मलई अनसूुची- ५ 

बमोम्जमको ढाँचामा एक मवहनामिर इजाजत पर प्रदान गनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोम्जम इजाजत पर प्रदान गनयका 
लामग कार्ायलर्ले थप वववरण वा कागजपर आवश्र्क महससु गरेमा  
पन्र ददनको म्र्ाद  ददई त्र्स्तो वववरण वा कागजपर पेश गनय 
सम्बम्न्धत दरखास्तवालालाई आदेश ददन सक्नेछ र दरखास्तवालाले 
त्र्स्तो वववरण वा कागजात तोवकएको म्र्ादमिर बझुाउन ुपनेछ। 

(5) उपदफा (3) र (4) बमोम्जम जाँचबझु गदाय वा थप 
वववरण र कागजात अध्र्र्न गदाय इजाजत ददन नसवकने देम्खएमा 
इजाजत ददन नसक्ने कारण समेत खुलाई मनणयर् गरी मनणयर् गरेको 
मममतले सात ददनमिर दरखास्तवालालाई  मलम्खत जानकारी ददन ु 

पनेछ। 

(6) उपदफा (5) बमोम्जमको जानकारी पाउने व्र्म्िले 
त्र्स्तो जानकारी उपर म्चत्त नबझुेमा तीस ददनमिर  मन्रालर्मा 
मलम्खत मनवेदन ददन ु पनेछ। 

(7) उपदफा (6) बमोम्जमको मनवेदन प्राप् त िएमा 
मन्रालर्ले तीस ददनमिर आवश्र्क मनणयर् गनुय  पनेछ र त्र्स्तो 
मनणयर् अम्न्तम हुनेछ। 

(८) र्ो ऐन जारी हनु ु अगावै प्रचमलत कानून  बमोम्जम  

इजाजत  प्राप् त  एजेन्सी र्सै ऐन अन्तगयत  इजाजत  प्राप् त  िएको 
मामननेछ। 
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१4. इजाजत परको अवमध र नवीकरण: (१) एजेन्सीको इजाजत परको 
अवमध पाचँ वषयको  हनेुछ। इजाजत पर नवीकरण गराउन चाहने 
एजेन्सीले इजाजत परको अवमध समाप् त  हनु ुअगावै  अनसूुची- ४  

बमोम्जमको शलु्क  मतरी  इजाजत पर  नवीकरण  गराउन ु पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको म्र्ाद समाप् त िएपमछ कसैले 
इजाजत पर  नवीकरण गनय चाहेमा अनसूुची- ४ बमोम्जमको थप 
नवीकरण दस्तरु मतरी इजाजत पर  नवीकरण गराउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको म्र्ादमिर पमन कसैले 
इजाजत पर नवीकरण नगराएमा तोवकए बमोम्जमको जररबाना मतरी 
नवीकरण गनय सवकने छ। र्सरी इजाजत नवीकरण नगरी रद्द िएमा 
त्र्स्तो एजेन्सीको प्रोप्राइटर वा कुनै पमन साझेदार िएको व्र्म्िको 
नामबाट एक वषयसम्म पनु: सोही नाम वा अन्र् नामबाट इजाजत 
ददइने छैन। 

१5. इजाजत पर नददइने: (1) देहार् बमोम्जमको व्र्म्ि रहेको फमय वा 
कम्पनीलाई कुनै पमन एजेन्सी सञ्चालन वा पर्यटन गमतववमध 
सञ्चालनको लामग  इजाजत पर ददइने  छैन:- 

(क) करार सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोम्जम करार 
गनय र्ोग्र्ता निएको व्र्म्ि  वा फमय वा कम्पनी, 

(ख) साहकुो दामासाहीमा परेको व्र्म्ि  वा फमय वा  
कम्पनी, 

(ग) दफा १८ बमोम्जम कुनै  पमन एजेन्सीको इजाजत 
पर खारेज िई सो मममतले तीन वषय अवमध ििुान 
गरी नसकेको फमय वा कम्पनी, 
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(घ) नैमतक पतन देम्खने फौजदारी अमिर्ोगमा दोषी 
प्रमाम्णत िई कैदको सजार् पाई कैद  ििुान 
िएको एक वषयको अवमध ननाघेको व्र्म्ि, 

(ङ) गम्िीर प्रकृमतको फौजदारी  अपराधमा अदालतमा 
मदु्दा चमलरहेको व्र्म्ि  वा फमय वा कम्पनी, 

(च) कुनै पमन ववषर्मा कालो सूचीमा परेको अवमध 
तीन वषयको व्र्मतत नगरेको व्र्म्ि वा फमय  वा 
कम्पनी। 

(२) उपदफा (1)  बमोम्जमको अवस्था िएमा दफा १२  

बमोम्जम  इजाजत प्राप् त फमय वा कम्पनीको इजाजत मन्रालर् वा 
कार्ायलर्ले मनलम्बन वा खारेज गनय सक्नेछ। 

१6. शलु्क बारेको सूचना ददन ु पने: र्स ऐन  बमोम्जम इजाजत प्राप् त 
एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सवुवधा  बापत पर्यटकबाट मलइने 
शलु्कको सूचना कार्ायलर् वा तोवकएको अमधकारी समक्ष प्रत्रे्क 
आमथयक वषय समाप् त िएको तीस ददनमिर वा त्र्स्तो सेवा प्रदार्कले 
शलु्क पररवतयन गरेको सात ददनमिर पठाइय मनर्ममत रूपमा प्रकाशन 
गरी प्रचार समेत गनुय पनेछ। 

१7. पररवत्र्य ववदेशी मदु्रामा मबल ििुानी गनुय पने: (१)  र्स ऐन बमोम्जम 
एजेन्सीले पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले 
तोकेको पररवत्र्य ववदेशी मदु्रामा मबल ििुानी तोवकए बमोम्जम गनुय  
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम नेपालमिर वा ववदेशमा आजयन  

गरेको सबै ववदेशी मदु्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक  माफय त गनुय  
पनेछ। 
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(3) उपदफा (१) बमोम्जमको कारोबारको मबल ििुानी 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृमत प्राप् त िेमडट काडय, क्र्आुर कोड 
जस्ता ववद्यतुीर् माध्र्मबाट गनय सक्नेछ। 

१8. इजाजत पर मनलम्बन तथा खारेज गने: (1) देहार्को अवस्थामा 
कार्ायलर्ले एजेन्सीको इजाजत पर बढीमा छ मवहना अवमधसम्मको 
लामग  मनलम्बन गनय सक्नेछन:्- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको मनर्मको कुनै 
कुरा उल्लङ् घन गरेमा,  

(ख) मन्रालर् वा कार्ायलर्लाई ददन ु पने सूचना 
तोकेको अवमधमिर  नददएमा वा गलत सूचना 
ददएमा। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम इजाजत पर मनलम्बन गनुय 
अगामड आफ्नो सफाइ पेश गनयको लामग मौका ददन ुपनेछ र र्सरी 
मौका ददँदा कम्तीमा  पन्र ददनको म्र्ाद ददन ु पनेछ। 

(३) उपदफा (1) बमोम्जम मनलम्बन िएको एजेन्सीले 
मनलम्बनको अवमध समाप् त िएपमछ पनुाः सोही प्रकृमतको कार्य गरेमा  
मन्रालर्ले त्र्स्तो एजेन्सीको इजाजत पर खारेज गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम इजाजत पर खारेज गने मनणयर् 
िएमा त्र्स्तो मनणयर्को जानकारी पाएको तीस ददनमिर खारेजको 
मनणयर् म्चत्त नबझु्ने पक्षले सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन 
गनय सक्नेछ। 

१9. इजाजत पर खारेज गदाय अपनाउन ुपने कार्यववमध: (१) दफा १८ 
बमोम्जम  मन्रालर्ले इजाजत पर खारेज गनुय अम्घ सम्बम्न्धत 
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इजाजत पर प्राप् त  फमय वा कम्पनीलाई पन्र  ददनको म्र्ाद ददई 
स्पष्टीकरण पेश गनय मौका ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको म्र्ादमिर इजाजत पर प्राप् त 

फमय वा कम्पनीले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण 
सन्तोषजनक निएमा मन्रालर्ले त्र्स्तो एजेन्सीलाई ददएको इजाजत 
पर खारेज गनय सक्नेछ। 

20. श्रममक सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) इजाजत पर प्राप् त एजेन्सीले 
पर्यटकसगँ  जाने श्रममकलाई काम गरेको अवमधको लामग देहार् 
बमोम्जमको सवुवधा ददने गरी करार गराएर मार काममा  लगाउन ु
पनेछ:- 

(क) प्रमखु पथप्रदयशक र अन्र् श्रममकका लामग 
प्रचमलत कानून  बमोम्जमको दैमनक ित्ता र भ्रमण 
खचय, 

(ख) आवश्र्क पने सरुक्षात्मक सामग्री, 
(ग) खाना, औषमध र औषमध उपचारका सरसामान। 

(२) एजेन्सीले जलर्ारा वा ट्रािल वा टे्रवकङ्गको लामग 

साथमा जाने श्रममकको प्रमखु पथप्रदयशक तथा श्रममकको लामग 
नेपालमिर संस्थावपत मबमा कम्पनीबाट देहार्को रकममा नघटने गरी 
व्र्म्िगत दघुयटना मबमा गराउन ु पनेछ:- 

(क) प्रमखु पथप्रदयशकको हकमा दश लाख रूपैर्ाँ, 
(ख) श्रममकको हकमा छ लाख रूपैर्ाँ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम मबमा गररएको व्र्म्िको 
दघुयटनामा परी अङ्गिङ्ग वा मतृ्र् ु िएमा त्र्स्तो व्र्म्िले मबमा 
कम्पनीबाट पाउन ुपने रकम मनज वा मनजको मतृ्र् ु िएमा मनजले 
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इच्छाएको व्र्म्ि वा इच्छाइएको व्र्म्ि निए मनजको नम्जकको 
हकवालालाई ददलाई ददने म्जम्मेवारी सम्बम्न्धत पर्यटक तथा इजाजत 
पर प्राप् त व्र्म्िको  हनेुछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको रकम पाउने व्र्म्ि 
नाबालक िएमा मनजले  पाउने रकम सम्बम्न्धत मबमा कम्पनी वा 
इजाजत पर प्राप् त व्र्म्िले कार्ायलर्मा बझुाउन ु पनेछ र कार्ायलर्ले 
त्र्स्तो नाबालक बामलग निएसम्म मनजको पालन पोषणको आवश्र्क 
व्र्वस्था ममलाउनको लामग सो रकमको उपर्िु व्र्वस्था गनेछ। 

(५) श्रममकको प्रमखु पथप्रदयशक (गाइड) वा श्रममक 
दघुयटनामा परी अङ्गिङ्ग बाहेक अन्र्  चोटपटक लाग्दा गनुय पने 
औषधोपचारको लामग सम्बम्न्धत इजाजत पर प्राप् त व्र्म्िले नेपालमा 
संस्थावपत मबमा कम्पनीबाट कम्तीमा पचास हजार रूपैर्ाकँो   मबमा 
गराउन ुपनेछ। 

(६) कुनै श्रममकले एजेन्सीसँग मलन बाँकी रहेको पाररश्रममक 

िराइ पाउन कार्ायलर् समक्ष दरखास्त ददएमा र त्र्सरी ददएको दरखास्त 
जाँचबझु गदाय मनामसव देम्खएमा कार्ायलर्ले त्र्स्तो एजेन्सीद्वारा 
कार्ायलर्को नाममा राखेको बैंक ग्र्ारेन्टीको रकमबाट कट्टा हनेु 
गरी सम्बम्न्धत दरखास्तवालालाई रकम ििुानी ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोम्जम कार्ायलर्ले ििुानी ददएमा 
ििुानी ददएको रकम सम्बम्न्धत इजाजत पर प्राप् त व्र्म्िले पैंमतस 
ददनमिर पनुाः बैंक ग्र्ारेन्टीको रूपमा  कार्ायलर्को नाममा जम्मा 
गनुय पनेछ। 

२१. जलर्ारा सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था: (१) जलर्ारा सञ्चालनका लामग 
इजाजत मलन चाहने एजेन्सीले देहार्का कुराहरू पूरा गरेको हनु ु
पनेछ:- 
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(क) जलर्ारा सञ्चालन गनय चाहने फमय/कम्पनीसगँ 
देहार् बमोम्जम जलर्ारा साधन हनु ुपनेछाः- 

(१) फमय िए सरुुमा एक वटा र तीन 
वषयमिर कम्तीमा दईुवटा, र 

(२) कम्पनी िए सरुुमा दईु वटा र तीन 
वषयमिर कम्तीमा तीन वटा। 

(ख) जलर्ारा व्र्वसार् सञ्चालन गनय प्रदेश पर्यटन 
ववकास समममतले तोके बमोम्जमको गणुस्तरका 
सरुक्षात्मक उपकरण तथा सामग्री िएको, 

(ग) प्रदेश पर्यटन ववकास समममतले समर् समर्मा 
तोकी ददएको अन्र् कुराहरू पूरा गरेको। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापमन 
अन्र् प्रदेशबाट बग्दै आएका नदीमा जलर्ारा गनय सम्बम्न्धत 
प्रदेशमा इजाजत मलएको िए र्स प्रदेशमा छुटै्ट इजाजत मलन ुपने 
छैन।्  

(3) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उम्ल्लम्खत 
सरुक्षात्मक उपकरण तथा सामग्री मन्रालर्ले तोकेको गणुस्तर 
बमोम्जम िए वा निएको जाँच गरी ववषर्गत सङ् घ र मन्रालर्ले 
प्रमतमनमध खटाउन सक्नेछ।  

(4) इजाजत पर प्राप् त जलर्ारा एजेन्सीले देहार् 
बमोम्जमका सतयहरू पालन गनुय पनेछ:- 

(क) जलर्ारामा जलर्ारीलाई लैजान ु अम्घ 
जलर्ारामा जाने व्र्म्िको नाम र ठेगाना 
सवहतको वववरण कार्ायलर्मा वा कार्ायलर्बाट 
खटी आएका कमयचारीलाई उपलब्ध गराउने, 
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(ख) जलर्ाराको लामग खुला गररएका नदी बाहेक 
अन्र्र पर्यटकलाई जलर्ारा नगराउने, 

(ग) जलर्ारा व्र्वसार् सञ्चालन गनय मन्रालर् वा 
कार्ायलर्द्वारा तोवकएका आचारसंवहता पालन गनुय 
पने, 

(घ) ऐन तथा मनर्मावली बमोम्जम जलर्ारा 
व्र्वसार्ीले पालन गनुय पने अन्र् सतयहरू पालन 
गने। 

(5) जलर्ारा व्र्वसार्ीले जलर्ारामा जाने पर्यटक तथा 
नेपाली श्रममकलाई जीवन सरुक्षा ज्र्ाकेट (लाइफ ज्र्ाकेट), हेल्मेट 
जस्ता सरुक्षात्मक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(6) जलर्ाराको मसलमसलामा कुनै दघुयटना िएमा त्र्स्तो 
दघुयटनाको प्राथममक खोज तथा उर्द्ार सम्बन्धी कार्य र मतृ्र् ुिएकोमा शव 
व्र्वस्थापन सम्बम्न्धत जलर्ारा व्र्वसार्ीले गनुय पनेछ। 

(7) जलर्ारा एजेन्सीले जलर्ारामा जाने पर्यटकको 
प्रचमलत कानून बमोम्जम दघुयटना मबमा गराएको हनु ुपनेछ। 

२2. पर्यटक र्ातार्ात  सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था:  (१) पर्यटक सवारी र 
पर्यटकका सामान (लगेज) बोक्ने सवारीको मापदण्ड तोवकए 
बमोम्जम हनेुछ। 

(२) पर्यटक र्ातार्ात एजेन्सी सञ्चालन गनय चाहने फमय वा 
कम्पनीसगँ तोवकएको मापदण्ड बमोम्जमको देहार्को सवारी साधन 
हनु ुपनेछाः-  

(क) फमय-कम्तीमा एक वटा पर्यटक सवारी वा 
पर्यटकका सामान (लगेज) बोक्ने सवारी साधन, 
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(ख) कम्पनी-कम्तीमा तीन वटा सवारी वा पर्यटकका 
सामान (लगेज) बोक्ने सवारी साधन।  

 (३) कार्ायलर्ले देहार्को आधारमा कुनै सवारीलाई 
पर्यटक नम्बर प्लेटमा दताय वा पररवतयनको लामग र्ातार्ात व्र्वस्था 
कार्ायलर्लाई मसफाररस गनेछ:- 

(क) अनगुमन तथा मनरीक्षणबाट उपदफा (१) 
बमोम्जम तोवकएको मापदण्ड पूरा िएको हनु ु
पनेछ,   

(ख) इम्न्जन तथा च्र्ाम्शस नम्बरसवहतको कम्पनी वा 
फमयको नाममा दताय रहेको सवारी दताय प्रमाणको  
प्रमतमलवप,  

(ग) चालक सवहतको सीट सङ् ख्र्ा खुलेको प्रमाणको 
प्रमतमलवप,  

(घ) सवारी प्रदूषण जाँचपासको प्रमाणको प्रमतमलवप,  
(ङ) सवारी साधन,  सवारी चालक,  सह-चालक पर्यटक 

र तेस्रो पक्षको मबमा गरेको प्रमाणको प्रमतमलवप,  
(च) सवारी कर मतरेको मनस्साको प्रमतमलवप,   
(छ) आवमधक प्रमतवेदन,  लेखापरीक्षण प्रमतवेदन तथा 

कर  चिुा प्रमाणको प्रमतमलवप। 

(४) मन्रालर्को मसफाररसमा र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ायलर्ले 
उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको मनरीक्षण गरी 
मापदण्ड पूरा गरेको िएमा त्र्स्ता सवारीलाई पर्यटक सवारी 
साधनको रूपमा उपर्ोग गनय स्वीकृमत ददनेछ।  
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(५) उपदफा (४) बमोम्जम एक पटक पर्यटक सवारीको 
रूपमा पररणत िएको सवारी साधनलाई कम्तीमा एक वषय नपगुी 
अन्र् प्रकारको सवारी साधनमा पररणत गनय पाइने छैन। 

(६) सवारी साधन उत्पादन िएको मममतले पाँच वषयिन्दा 
बढी परुाना सवारी साधनलाई पर्यटक सवारीको रूपमा पररणत गनय 
मसफाररस गररने छैन। 

(७) इजाजत पर बाहकले पर्यटक र्ातार्ात सेवा तथा 
मालवाहक सवारी सेवा सञ्चालनका लामग  तोवकएका सतयहरु पालना 
गरेको हनु ु पनेछ। 

(८) एजेन्सीले सवारी साधन, सवारी चालक, सहचालक, 
पर्यटक र तेस्रो पक्षको लामग नेपालमिर संस्थावपत मबमा कम्पनीबाट 
प्रचमलत कानूनमा उल्लेख िएको रकममा नघट्ने गरी अमनवार्य  
मबमा गराउन ु पनेछ।  

(९) एजेन्सीले प्रत्रे्क आमथयक वषय समाप् त िएको तीन 
मवहनामिर तोवकएको ढाँचामा प्रमतवेदन तर्ार गरी कार्ायलर्मा पेश 
गनुय  पनेछ। 

(10) पर्यटक र्ातार्ात सेवा सञ्चालन गनय दताय िएको 
सम्बम्न्धत फमय/कम्पनी, ट्रािल, टे्रवकङ्ग र होटलले प्रर्ोग गने सवारी 
साधनमा स्पष्ट देम्खने गरी सम्बम्न्धत फमय/कम्पनीको नाम, सम्पकय  
नम्बर र ईमेल ठेगाना उल्लेख िएको हनु ुपनेछ। 

२3.  अन्र् पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्धी व्र्वस्था:  (१) ट्रािल तथा टे्रवकङ्ग 
एजेन्सीले सम्बम्न्धत मनकार्बाट अनमुमत मलई जंगल सफारी, 
क्र्ाम्म्पङ,  हाईवकङ,  बडय वाम्चङ, साहमसक पर्यटन जस्ता पर्यटन 
गमतववमध सञ्चालन गनय सक्ने छन।् 

(२) अन्र् पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्धी व्र्वस्था तोवकए 
बमोम्जम हनेुछ। 
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पररच्छेद- ४ 

साहमसक पर्यटन सम्बन्धी व्र्वस्था 

२४. स्कीइङ्ग, वहमतालमा डाईमिङ्ग सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) प्रदेशमिरको 
कुनै िागमा स्कीइङ्ग, वहमतालमा डाईमिङ्ग तथा साहमसक पर्यटनसँग 
सम्बम्न्धत विर्ाकलाप सञ्चालन गनय चाहने दलले अनमुमतका लामग 
अनसूुची-६ बमोम्जमका कागजात संलग्न गरी इजाजत प्राप् त एजेन्सी 
माफय त कार्ायलर्मा मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनवेदन प्राप् त िएमा कार्ायलर्ले 
स्कीइङ्ग तथा वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग एउटा दलमा अमधकतम 
बीस जनासम्म र साहमसक पर्यटनसँग सम्बम्न्धत अन्र् 
विर्ाकलापमा अमधकतम तीस जनासम्म समावेश हनु सक्ने गरी 
बढीमा तीस ददनसम्मको अनमुमत ददन सक्नेछ। 

(3) छ हजार ममटर ममुनको िू-िागमा खेमलने स्की तथा 
वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग सम्पकय  व्र्म्िको व्र्वस्था सम्बम्न्धत 
एजेन्सीले गनुय पनेछ।उपलब्ध िएसम्म स्की तथा वहमतालमा 
डाईमिङ्ग सम्बन्धी तामलम/प्रम्शक्षण प्राप् त गरी इजाजत प्राप् त 
व्र्म्िलाई मार सम्पकय  व्र्म्िको रूपमा पठाउन ुपनेछ। 

(4) सम्पकय  व्र्म्िको सेवा सवुवधा एजेन्सीले तोके बमोम्जम 
हनेुछ। 

(5) सम्बम्न्धत एजेन्सीको अमिर्ान सवकएको मममतले पन्र 
ददनमिर अनसूुची- ७ बमोम्जमको ढाँचामा प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ। 

(6) साहमसक पर्यटन सञ्चालन गनय अनमुमत प्राप् त एजेन्सीले 
साहमसक पर्यटनमा िाग मलने प्रत्रे्क व्र्म्ि, कमयचारी तथा 
श्रममकहरुलाई चोटपटक लागेमा उर्द्ार तथा उपचारको प्रबन्ध गनुय 
पनेछ। 
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(7) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्गको अनमुमत माग गने 
दलले अमिर्ान कार्य समाप् त गरी नफकुय न्जेलसम्म आफ्नो साथमा 
जाने प्रदशयक तथा श्रममकको लामग नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप् त 
कुनै मबमा कम्पनीसगँ देहार्को रकममा नघट्ने गरी जीवन मबमा, 
व्र्म्िगत दघुयटना मबमा गराउन ुपनेछाः- 

(क) एजेन्सीको तफय बाट सम्पकय  व्र्म्िको रूपमा जाने 
व्र्म्ि, पथप्रदयशक तथा श्रममकको लामग दश 
लाख रूपैर्ाँ, 

(ख) एजेन्सीको तफय बाट सम्पकय  व्र्म्िको रूपमा जाने 
व्र्म्ि, पथप्रदयशक तथा श्रममकको दघुयटनामा 
परी चोटपटक लाग्दा गनुय पने औषधोपचारको 
लामग प्रमतव्र्म्ि पाँच लाख रूपैर्ाँ, 

(ग) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्गका लामग जाने 
दलका सब ै सदस्र्को जीवन मबमा, व्र्म्िगत 
दघुयटना मबमा गराउन ुपनेछ। 

(घ) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग सञ्चालन 
कार्यक्षेरमा कार्यरत कमयचारी तथा श्रममकहरुको 
तोवकए बमोम्जम जीवन मबमा, व्र्म्िगत दघुयटना 
मबमा गराउन ुपनेछ। 

(ङ) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग बाहेकका 
साहमसक पर्यटनमा िाग मलने व्र्म्ि, पथप्रदयशक, 
कमयचारी तथा श्रममकहरुको व्र्म्िगत दघुयटना 
मबमा गराएको हनु ुपनेछ। 

(8) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग गने स्थानहरु देहार् 
बमोम्जम हनेुछाः- 
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(क) प्रदेश सरकारले खुला गरेका छ हजार ममटर 
मामथका वहमालहरु, 

(ख) छ हजार ममटरिन्दा कम उचाई िएका वहमाल 
र सम्िाव्र् स्थानहरु।  

(9) उपदफा (8) बमोम्जमको सम्िाव्र् स्थानहरुमा 
प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही स्की गने स्थानको मनमायण देहार् 
बमोम्जम हनेुछाः- 

(क) प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको साझदेारीमा, 
(ख) एक वा एकिन्दा बढी स्थानीर् तहको 

साझदेारीमा, 
(ग) प्रदेश सरकार, स्थानीर् तह र मनजी क्षेरको 

साझदेारीमा, 
(घ) स्थानीर् तह र मनजी क्षेरको साझेदारीमा, 
(ङ) प्रदेश सरकार, स्वदेशी तथा ववदेशी संस्थाको 

साझदेारी लगानीमा, 
(च) मनजी क्षेरको लगानीमा। 

(१०) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग गन्तव्र्को रूपमा 
ववकास गनय र सञ्चालन गनय अनमुमत प्राप् त क्षेरमा आवश्र्कता 
अनसुार आवास तथा खानवपनको बन्दोबस्तको लामग प्रचमलत कानून 
बमोम्जम स्की तथा वहमताल ररसोटय सञ्चालन गनय अनमुमत प्रदान गनय 
सवकनेछ। 

(11) उपदफा (9) बमोम्जम मनमायण हनेु स्की तथा 
वहमतालमा डाईमिङ्ग गन्तव्र् र सञ्चालनका अन्र् सतय मन्रालर्ले 
तोके बमोम्जम हनेुछ। 
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(12) छ हजार ममटरिन्दा ममुनको स्की तथा वहमतालमा 
डाईमिङ्ग गररने स्थानको फोहोरमैला व्र्वस्थापन स्थानीर् तहले तोके 
बमोम्जम हनेुछ। 

(13) मन्रालर्ले इजाजत प्राप् त एजेन्सी, पथप्रदशयक, 
प्रम्शक्षक तथा पर्यटकले स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग कार्यको 
मसलमसलामा पालना गनुयपने आचारसंवहता बनाई लाग ुगनय सक्नेछ। 
आचारसंवहता पालना गनुय सम्बम्न्धत इजाजत प्राप् त एजेन्सी, प्रम्शक्षक, 
पथप्रदयशक तथा पर्यटकको कतयव्र् हनेुछ। 

(14) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग तामलम तथा 
प्रम्शक्षण सम्बन्धी व्र्वस्था देहार् बमोम्जमको हनेुछाः- 

(क) स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग 
आवश्र्क पने तामलम तथा प्रम्शक्षण सञ्चालन 
गनय प्रदेश सरकारले छुटै्ट मनकार् गठन गनय, स्की 
तथा वहमतालमा गन्तव्र् मनमायण र सञ्चालनको 
अनमुमत प्राप् त संस्था वा स्की तथा वहमतालमा 
डाईमिङ्ग सम्बन्धी ववषर्गत सङ् घलाई अनमुमत 
प्रदान गनय सक्नेछ। 

(ख) तामलम सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था मन्रालर्ले तोके 
बमोम्जम हनेुछ। 

(15) र्स ऐनमा अन्र्न्र जनुसकैु उल्लेख िएता पमन छ 
हजार ममटर मनुी खेमलने स्की तथा वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग 
जाने नेपालीहरुको लामग अनमुमत मलनपुने छैन।  

तर इजाजत ददने मनकार्मा सो को वववरण र शलु्क बझुाउन ु
पनेछ। 
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(16) सम्पकय  व्र्म्िको सूची कार्ायलर्मा अमग्रम रूपमा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(17) छ हजार मामथको िू-िागमा खेमलने स्की तथा 
वहमतालमा डाईमिङ्गको लामग सम्पकय  अमधकृतको व्र्वस्था देहार् 
अनसुार हनेुछाः- 

(क) अनमुमत प्राप् त दलले मन्रालर्का कम्तीमा 
एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीणय मनजामती 
कमयचारीमध्रे्बाट मन्रालर् वा कार्ायलर्ले 
खटाएको एक जना कमयचारीलाई देहार् 
बमोम्जमको सवुवधा ददने गरी सम्पकय  अमधकृतको 
रूपमा लैजान ुपनेछ:- 

(१) वहमाली क्षेरमा प्रर्ोग गनुय पने आवश्र्क 
सामग्री, 

(२) मौसम सहुाउँदो पोशाक, 
(३) प्रचमलत कानून बमोम्जमको दैमनक ित्ता 

र भ्रमण खचय, 
(४) खाना, औषमध र िररर्ाको सवुवधा, र 

(५) अन्र् आवश्र्कतानसुार। 

(ख) सम्पकय  अमधकृतले अमिर्ान समाप् त िएको 
मममतले पन्र ददनमिर अनसूुची- ८ बमोम्जमको 
ढाँचामा प्रमतवदेन पेश गनुय पनेछ। 

(18) उपदफा (10) बमोम्जमको अनमुमत माग गदाय दलले 
आफ्नो साथमा जाने सम्पकय  अमधकृत तथा श्रममकको अमिर्ान कार्य 
समाप् त गरी नफकुय न्जेलसम्मको लामग नेपाल सरकारबाट मान्र्ता 
प्राप् त कुनै मबमा कम्पनीसगँ देहार्को रकममा नघट्ने गरी व्र्म्िगत 
दघुयटना मबमा गराउन ुपनेछ:- 
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(क) सम्पकय  अमधकृत तथा अन्र् श्रममकको लामग आठ 
लाख रूपैर्ाँ, 

(ख) सम्पकय  अमधकृत तथा श्रममकको दघुयटनामा परी 
सामान्र् चोटपटक लाग्दा गनुय पने औषधोपचारको 
लामग प्रमत व्र्म्ि कम्तीमा तीन लाख रूपैर्ाँ।   

२5.  अन्र् साहमसक पर्यटन सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) अनमुमत प्राप् त दलले 
त्र्स्तो साहमसक पर्यटकीर् विर्ाकलाप समाप् त िएको मममतले पन्र 
ददनमिर सम्पूणय वववरणसवहतको प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ। 

(२) व्र्वसार्ीले साहमसक पर्यटनको खेलमा िाग मलने 
प्रत्रे्क व्र्म्ि तथा कामदारलाई कुनै चोटपटक लागेमा उर्द्ार र 
उपचारको प्रबन्ध गनुय पनेछ र मनजको मतु्र् ुिएमा प्रचमलत कानूनले 
तोके बमोम्जमको क्षमतपूमतय तथा मबमाको व्र्वस्था गनुय पनेछ। 

(३) साहमसक पर्यटनमा िाग मलने व्र्म्ि र सञ्चालन हनेु 
स्थलमा काम गने कमयचारी तथा कामदारहरुको व्र्म्िगत दघुयटना 
मबमा गराएको हनु ुपनेछ। 

26. वावषयक शलु्क मतनुय पने: साहमसक पर्यटन एजेन्सीले साहमसक पर्यटन 
गमतववमध सञ्चालन गनुयपदाय अनसूुची- ४ बमोम्जमको वावषयक इजाजत 
शलु्क मतरेर मार सञ्चालन गनुय पनेछ। 

२७. प्रमतवेदन पेश गनुय पने: इजाजत पर प्राप् त एजेन्सीले प्रत्रे्क वषयको 
साउन एक गतेदेम्ख पसु मसान्तसम्मको र माघ एक गतेदेम्ख असार 
मसान्तसम्मको आफ्नो कारोबारको वववरणसवहतको प्रमतवेदन सो 
अवमध ििुान िएको मममतले पैँमतस ददनमिर कार्ायलर्मा पेश गनुय 
पनेछ। 
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पररच्छेद- ५ 

पथप्रदयशक सम्बन्धी व्र्वस्था 

२८. इजाजत पर मलन ुपने: (1) र्ो ऐन बमोम्जम तोवकएका पर्यटकीर् 
स्थानको लामग पथप्रदयशकको काम गनय चाहने व्र्म्िले तोवकए 
बमोम्जम इजाजत पर मलन ुपनेछ। 

(2) पथप्रदशयकको काम गनय चाहने व्र्म्िले कार्ायलर् वा 
तोवकएको अमधकारी समक्ष तोवकए बमोम्जम दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (२) बमोम्जमको दरखास्त ददने व्र्म्िले 
तोवकए बमोम्जम परीक्षा वा तामलममा सम्म्ममलत हनु ुपनेछ र त्र्स्ता 
परीक्षा वा तामलममा उत्तीणय हनेु व्र्म्िलाई कार्ायलर् वा तोवकएको 
अमधकारीले अनसूुची- 9 बमोम्जमको शलु्क मलई तोवकएको ढाँचामा 
इजाजत पर ददनेछ। 

(४) र्ो ऐन प्रारम्ि हनु ुअगामड प्रचमलत कानून बमोम्जम 
इजाजत प्राप् त पथप्रदयशकको इजाजत र्सै ऐन अन्तगयत प्राप् त िएको 
मामननेछ। 

२९. इजाजतका लामग अर्ोग्र् मामनने: देहार्को व्र्म्िलाई पथप्रदयशकको 
इजाजत परका लामग अर्ोग्र् मामननेछ:- 

(क) नैमतक पतन देम्खने फौजदारी अमिर्ोगमा दोषी प्रमाम्णत 
िई कैदको सजार् ििुान िएको दईु वषय समर् व्र्मतत 
निएको, 

(ख) कुनै मानमसक वा सरुवा रोग लागेको, 
(ग) मान्र्ता प्राप् त संस्थाबाट पथप्रदयशकको तामलम नमलएको, 
(घ) र्स ऐन बमोम्जम पथप्रदयशक इजाजत पर खारेज िई सो 

मममतले तीन वषयको अवमध ििुान िई नसकेको। 
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30. इजाजत परको म्र्ाद: (१) इजाजत परको अवमध पाचँ वषयको 
हनेुछ। 

(२) इजाजत परको नवीकरण गनय चाहने इजाजत पर 
प्राप् त व्र्म्िले अनसूुची- 9 मा उम्ल्लम्खत अवमधमिर सोही अनसूुची 
बमोम्जमको शलु्क बझुाई इजाजत पर नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अवमधमिर इजाजत पर 
नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो इजाजत पर स्वताः रद्द हनेुछ। 

३१. पथप्रदशयकको वगीकरण: पथप्रदयशकको वगीकरण अनसूची- 10 मा 
व्र्वस्था िए बमोम्जम हनेुछ।  

3२. इजाजत पर नवीकरण सम्बन्धी व्र्वस्था: (1) पथप्रदशयकको 
इजाजत पर नवीकरणको लामग पनुतायजगी तामलम मलएको हनु ु
पनेछ। तोवकए बमोम्जम इजाजत पर नवीकरण नगरेको व्र्म्िले 
पथप्रदशयनको कार्य गराउन पाइने छैन। 

(2) इजाजत पर नवीकरण गदाय वावषयक रूपमा काम गरेको 
वववरण पेश गनुय पनेछ। 

(3) पथप्रदशयकको सीप तथा कार्य दक्षता अमिवृवर्द्को लामग 
प्रदेश सरकारले उम्चत व्र्वस्था गनय सक्नेछ। 

(४) काम गरेको अवमधको आधारमा पथप्रदशयकको पररचर् 
परको रङ्ग देहार् बमोम्जम हनेुछाः- 

(क) पाँच वषयसम्म काम गरेको आधारमा  -हररर्ो 
(ख) पाँच वषयदेम्ख दश वषयसम्म  

काम गरेको   आधारमा   -पहेँलो 
(ग) दश वषयदेम्ख पन्र वषयसम्म  

काम गरेको आधारमा     -रातो 
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(घ) पन्र वषयिन्दा मामथ  

काम गरेको आधारमा    -मनलो  

(5) कुनै पमन ववदेशी नागररकले पथप्रदशयकको रूपमा र्स 
प्रदेशमा काम गनय चाहेमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको 
स्वीकृमत अमनवार्य मलन ुपनेछ। 

(6) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट तोवकएको 
मनकार्बाट पथप्रदशयक र पवयतीर् प्रमखु पथप्रदशयक इजाजत पर 
प्राप् त गरेको िएमा र्स प्रदेशमा काम गनयका लामग छुटै्ट इजाजत 
पर मलनपुने छैन। 

(7) प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारबाट तोवकएको 
मनकार्बाट पथप्रदशयक र पवयतीर् प्रमखु पथप्रदयशक इजाजत प्राप् त 
गरेको िएमा र्स प्रदेशमा काम गनयका लामग स्थानीर् तहमा छुटै्ट 
इजाजत पर मलन ुपने छैन। 

(८) पथप्रदशयक दताय इजाजत पर मबना पथप्रदशयकको 
रूपमा भ्रमण दलमा संलग्न हनु पाइने छैन। 

(9) पवयतारोहण दलमा संलग्न प्रमखु पथप्रदशयक, 
प्रदशयकलाई पवयतारोहणको सफलता पश् चात सम्मान स्वरुप प्रदेश 
सरकारले छुट, सवुवधा र परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

३३. इजाजत पर हराएमा अको इजाजत पर मलन सवकने: (1) कुनै 
पथप्रदयशकले प्राप् त गरेको इजाजत पर हराएमा तोवकएको म्र्ादमिर 
कार्ायलर् वा तोवकएको अमधकारी समक्ष अको इजाजत परको लामग 
दरखास्त ददन ुपनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोम्जम कार्ायलर् वा तोवकएको 
अमधकारीले पच्चीस रूपैर्ाँ दस्तरु मलई पनुाः अको इजाजत पर ददन 
सक्नेछ। 

३४. पथप्रदशयकले गनय नहनेु कामहरु: पथप्रदयशकले देहार्को कुनै काम 
गनुय हुँदैन:- 

(क) पर्यटकलाई कुनै मालसामान खररद गने वा अरु कुनै सेवा 
उपलब्ध गने काममा मद्दत गदाय सो कामसगँ सम्बम्न्धत 
मबिेता वा अरु कुनै व्र्म्िसँग नगदी वा अरु कुनै म्चज 
वस्त ुमाग्न वा मलन, 

(ख) आफूलाई पथप्रदयशक बनाउन िनी कुनै पर्यटकलाई बाध्र् 
गनय, 

(ग) आफ्नो इजाजत पर अरुलाई ददई पथप्रदयशकको काम 
गनय लगाउन, 

(घ) आफूले पथप्रदशयन गरेको पर्यटक ववरुर्द् कुनै षडर्न्र 
गनय, धोका ददन, मनजको कानून ववपरीत गोपनीर्ता िंग 
गनय, 

(ङ) व्र्ावसार्ीले उपलब्ध गराएको उपकरण वेचमबखन गनय, 
(च) मन्रालर् वा कार्ायलर्बाट जारी गररएको पथप्रदशयकले 

पालना गनुय पने आचारसंवहता ववपरीत कार्य गनय वा कुनै 
पमन वकमसमले खराब आचरण प्रदशयन गनय। 

३५. इजाजत पर खारेज गनय सवकने: (1) देहार्को कुनै अवस्थामा 
कार्ायलर् वा तोवकएको अमधकारीले कुनै पथप्रदयशकको इजाजत पर 
खारेज गनय सक्नेछ:- 

(क) नैमतक पतन देम्खने फौजदारी अमिर्ोगमा दोषी 
प्रमाम्णत िई कैद सजार् पाएमा, 
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(ख) दफा २९ बमोम्जम अर्ोग्र् िएमा, 
(ग) दफा ३४ बमोम्जमको कुनै कुरा उल्लङ् घन 

गरेमा। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम कुनै गाइडको इजाजत खारेज 
गनुय अगामड मनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गनयको लामग मौका ददन ु
पनेछ र र्सरी मौका ददँदा कम्तीमा पन्र ददनको म्र्ाद ददन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोम्जम इजाजत पर खारेज िएमा 
त्र्स्तो खारेजीको मनणयर् उपर म्चत्त नबझुेमा मन्रालर् समक्ष तीस 
ददनमिर मनवेदन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो मनवेदन परेको तीस ददनमिर 
मन्रालर्ले आवश्र्क मनणयर् गनुय पनेछ र त्र्स्तो मनणयर् अम्न्तम 
हनेुछ।  

      पररच्छेद- ६ 

मनोरञ् जनात्मक पर्यटन सम्बन्धी व्र्वस्था 

३६.  इजाजत मलन ुपने: (१) ववदेशी पर्यटक तथा नेपाली नागररकको 
मनोरञ् जनका लामग केबलकार, एम्रू्ज्मेन्ट पाकय ,  फन पाकय , अन्र् 
मनोरञ् जनात्मक पाकय  लगार्त स्थापना र सञ्चालन गनय चाहनेले 
प्रचमलत कानून बमोम्जम दताय िएको फमय वा कम्पनी वा सरकारी 
मनकार्ले देहार् बमोम्जमका कागजात संलग्न राखी मनवेदन ददन ु
पनेछ:- 

(क) सम्िाव्र्ता अध्र्र्न प्रमतवेदन, 
(ख) मनोरञ् जनात्मक खेलको प्रकार, स्थापना र 

सञ्चालन हनेु स्थानको वववरण र स्वाममत्व 
(नक्सा, जग्गाधनी प्रमाण पजुाय र जग्गासगँ 
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सम्बम्न्धत कागजात तथा अरुको स्वाममत्वको 
जग्गा िए सम्झौता पर), 

(ग) सरकारी जग्गा िएमा नेपाल सरकारको स्वीकृमत, 
(घ) संम्क्षप् त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्म्िक 

वातावरणीर् परीक्षण वा वातावरणीर् प्रिाव 
मूल्र्ाङ्कन आवश्र्क पनेमा सो को स्वीकृत 
प्रमतवेदन, 

(ङ) कम्पनीले व्र्वस्थापकीर् तथा कानूनी पवूायधार 
खडा गनय गरेको कार्यसम्पादन सम्बन्धी वववरण, 

(च) सम्बद्घ उर्द्ार सरुक्षा,  मबमा एवं अन्र् आवश्र्क 
प्रबन्ध, 

(छ) अन्र् मन्रालर् वा मनकार्को स्वीकृमत वा 
सहममत आवश्र्क पनेमा सो सम्बन्धी कागजात, 

(ज) मन्रालर्ले आवश्र्क ठानी माग गरेका अन्र् 
कागजात। 

(२) प्राप् त हनु आएको मनवेदन उपर आवश्र्क जाँचबझु 
तथा खेल सञ्चालन हनेु स्थानको स्थलगत मनरीक्षण गरी प्रमतवेदन 
प्राप् त िएपमछ सो व्र्वसार् सञ्चालन गनय उपर्िु देम्खएमा अनसूुची- 
४ बमोम्जमको दस्तरु मलई मन्रालर्ले इजाजत प्रदान गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख िए बमोम्जम स्थलगत 
मनरीक्षणको लामग मन्रालर्ले अमधकृतस्तरको कमयचारीको 
संर्ोजकत्वमा सम्बम्न्धत क्षेरका प्राववमधक सवहतको टोली गठन गनय 
सक्नेछ। 

(४) कसैले उपदफा (१) बमोम्जमको काम गने उदे्दश्र् 
राखी फमय वा कम्पनी दतायका लामग मसफाररस माग्न आएमा 
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कार्ायलर्ले औम्चत्र् हेरी र्स दफा बमोम्जम इजाजत प्राप् त िएपमछ 
मार सञ्चालन हनेु गरी फमय वा कम्पनी दतायका लामग मार मसफाररस 
ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको मसफाररस गरेकै कारणले 
सञ्चालन इजाजत ददएको मामनने छैन। 

(६) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत बाहेकका अन्र् स्थार्ी 
वा मनम्श् चत अवमधका मनोरञ् जनात्मक विर्ाकलाप वा खेल सञ्चालन 
सम्बन्धी व्र्वस्था र लाग्ने शलु्क तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

(७) उपदफा (२) बमोम्जम मनोरञ् जनात्मक पर्यटन 
व्र्वसार्का लामग इजाजत पर प्राप् त फमय वा कम्पनी वा सरकारी 
मनकार्ले अनसूुची- ४ मा तोवकए अनसुार दस्तरु मतरी इजाजत पर 
वावषयक नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

३७.  प्रदशयनी तथा मेला सञ्चालन: (१) कसैले आफ्नो व्र्वसार् प्रवर्द्यनका 
लामग प्रदशयनी वा मेला सञ्चालन गनय चाहेमा सम्बम्न्धत स्थानीर् 
तहको इजाजत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रदशयनी वा मेला सञ्चालन गनय 
माग िई आएमा त्र्स्तो स्थानीर् तहले सञ्चालन हनेु विर्ाकलापको 
वववरण खुलाई मनम्श् चत अवमध तोकी सञ्चालन गनय अनमुमत ददन 
सक्नेछ। 

(३) र्स दफा बमोम्जम प्रदशयनी वा मेला स्थलमिर वा 
अन्र् कुनै स्थानमा मनम्श् चत अवमधका लामग शलु्क मलई 
मनोरञ् जनात्मक खेल वा विर्ाकलाप सञ्चालन गनय सम्बम्न्धत 
स्थानीर् तहले अनमुमत ददन सक्नेछ। 
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(४) स्थानीर् तहले उपदफा (२) र (३) बमोम्जम ददएको 
अनमुमतको जानकारी नम्जकको प्रहरी कार्ायलर्लाई गराउन ुपनेछ। 

३८.  सरुक्षा व्र्वस्था: (१) व्र्वसार्ीले मनोरञ् जनात्मक खेलमा िाग मलने 
प्रत्रे्क व्र्म्ि तथा श्रममकलाई कुनै चोटपटक लागेमा उर्द्ार र 
उपचारको प्रबन्ध गनुय पनेछ र मनजको मतृ्र् ुिएमा प्रचमलत कानूनले 
तोके बमोम्जमको क्षमतपूमतय तथा मबमाको व्र्वस्था गनुय पनेछ। 

(२) मनोरञ् जनात्मक खेलमा िाग मलने व्र्म्ि र सञ्चालन 
हनेु स्थलमा काम गने कमयचारी तथा श्रममकको व्र्म्िगत दघुयटना 
मबमा गराएको हनु ुपनेछ। 

पररच्छेद- ७ 

पर्यटकीर् पूवायधार ववकास 

३९. पर्यटकीर् क्षरेको पूवायधार ववकास: (१) प्रदेश सरकारले पर्यटकीर् 
क्षेरलाई आकषयक एवं सवुवधार्िु बनाउन गरुुर्ोजना बनाई 
आवश्र्क पूवायधारको ववकास गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पूवायधार ववकास गदाय प्रदेश 
सरकार आफैले लगानी गरी वा स्थानीर् तह वा मनजी क्षेरको 
साझदेारीमा पवूायधार ववकास गनय सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले मनजी क्षेरको लगानी आकवषयत गनय 
होटल, लज, ररजटय लगार्त मनजी क्षेरबाट हनु सक्ने अन्र् पर्यटन 
पूवायधारको मनमायणका लामग आवश्र्क पने सरकारी वा मनजी जग्गा 
प्रचमलत कानून बमोम्जम प्राप् त गनयका लामग सहजीकरण गनय 
सक्नेछ।  

(४) प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा मनमायण गरेका पर्यटन 
पूवायधारका संरचना सञ्चालनका लामग तोवकए बमोम्जम वगीकरण 
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गरी आफै सञ्चालन गनय वा मनजी क्षेरलाई मलजमा ददन वा स्थानीर् 
तहलाई हस्तान्तरण गनय सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम सञ्चालन हनेु पर्यटकीर् 
संरचनाको शलु्क तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

(६) प्रदेश सरकारले प्रदेशमिर रहेका पर्यटकीर् गन्तव्र्को 
पवहचान गरी संरक्षण र पूवायधार ववकासका कामहरु सञ्चालन गनय 
सक्नेछ। 

४०.  उपिोिा समममत माफय त गने: (१) प्रदेश सरकारले तोवकए 
बमोम्जमका पर्यटन पूवायधारका कामहरु सावयजमनक खररद सम्बन्धी 
प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही उपिोिा समममत माफय त गनय गराउन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम उपिोिा समममत माफय त िए 
गरेका कामको सञ्चालन तथा आवश्र्क ममयत सम्बम्न्धत स्थानीर् 
तहको समन्वर्मा उपिोिा समममतले नै गनुय पनेछ।  

(३) उपिोिा समममत सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए 
बमोम्जम हनेुछ। 

4१. पर्यटकीर् क्षरे वा पर्यटकीर् ग्रामको घोषणा: (१) प्रदेश सरकारले 
प्रदेशमिरको पर्यटकीर् दृम् टकोणले महत्वपूणय खास क्षेरलाई 
पर्यटकीर् क्षेर वा पर्यटकीर् ग्राम घोषणा गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम घोषणा गररएका पर्यटकीर् क्षरे 
वा पर्यटकीर् ग्रामको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन तोवकए बमोम्जम 
हनेुछ। 

(3) उत्कृष्ट पर्यटकीर् क्षेरको छनोट देहार् बमोम्जम गनय 
सवकनेछाः- 
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(क) सम्बम्न्धत म्जल्लाबाट हालसम्म मनवायम्चत िएका 
जनप्रमतमनमधहरु, म्जल्ला स्तरीर् राजनीमतक 
दलका प्रमतमनमधहरु, म्जल्ला स्तरीर् उद्योग तथा 
पर्यटनसँग सम्बम्न्धत संघ, संस्था तथा व्र्म्िहरु 
लगार्तको िेलाबाट प्राप्त सझुावका आधारमा 
प्रदेशमिरका प्रत्रे्क म्जल्लामा िएका उत्कृष्ट 
पर्यटकीर् क्षेर वा ग्रामको छनोट मन्रालर्ले 
गनेछ। 

(ख) मन्रालर्को सहर्ोगमा म्जल्ला समन्वर् समममतले 
उत्कृष्ट पर्यटकीर् क्षेर वा ग्रामको छनोट 
कार्यको लामग आवश्र्क िेलाको व्र्वस्थापन र 
समन्वर् गनेछ। 

(ग) छनोट िएका उत्कृष्ट पर्यटकीर् क्षेर वा ग्रामको 
मनमायण, संरक्षण, सम्वर्द्यन, व्र्वस्थापन र 
प्रवर्द्यनका लामग स्थानीर् तह, स्थानीर् समदुार् 
तथा मनजी क्षेर समेतको सहर्ोग जटुाउन 
मन्रालर्ले आवश्र्क व्र्वस्थापन गनेछ। 

(घ) र्स अम्घ प्रदेश सरकार वा मन्रालर्बाट छनोट 
िएका पर्यटकीर् क्षेर वा ग्राम र्सै ऐन बमोम्जम 
िएको मामननेछ। 

(4) आफ्नो क्षेरमिरको कला, संस्कृमत, सम्पदा संरक्षण, 
पर्यटकीर् महत्वका धाममयक, सांस्कृमतक गमतववमधको सम्वर्द्यन, 
पर्यटकीर् क्षेर र सम्िाववत पर्यटकीर् क्षेरको गरुुर्ोजना सवहत 
उम्चत व्र्वस्थापन एवं प्रवर्द्यन गरी पर्यटकीर् गन्तव्र्को रूपमा 
ववकास गनय, पर्यटनलाई रोजगारीको प्रमखु आधारको रूपमा ववकास 
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गरी नागररकको जीवनस्तरमा सधुार गनय कानून बनाई आवश्र्क 
संरचना मनमायण गनय सक्नेछ। 

(5) स्थानीर् तह वा स्थानीर् समदुार्बाट मनमायण िएको 
संरचनाको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रवर्द्यनका लामग स्थानीर् तहले 
आवश्र्क कानून बनाई लाग ुगनय सक्नेछ। 

(6) दईु वा दईुिन्दा बढी स्थानीर् तहको सीमानामा पने 
पर्यटन क्षेरको मनमायण, सञ्चालन र प्रवर्द्यनका लामग सम्बम्न्धत 
स्थानीर् तहहरुले बनाएको कानूनको अमधनमा रही आवश्र्क 
सम्झौता गनय सक्नेछन।् 

(7) र्स अम्घ प्रदेश सरकार वा मन्रालर्बाट छनोट िएका 
पर्यटकीर् क्षेर वा ग्राम र्सै ऐन बमोम्जम िएको मामननेछ।  

4२.   आम्दानीको बाडँफाटँाः प्रदेश सरकारबाट पाचँ करोडिन्दा बढी 
पर्यटन पूवायधारको लामग लगानी िएको वा सामदुावर्क वन/वन 
संरक्षण क्षेरमिर बनेका पर्यटकीर् पूवायधारबाट हनेु आम्दानीको 
बाँडफाटँ तोवकए बमोम्जम हनेुछ।  

पररच्छेद-  ८ 

सम्पदा संरक्षण 

४३.  सम्पदाको संरक्षणाः (१) प्रदेशमिर रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुय 
प्रदेश सरकार र सम्बम्न्धत स्थानीर् तहको कतयव्र् हनेुछ। 

(२) प्रदेश सरकारले आफ् नो प्रदेशमिर रहेका र ववश् व 
सम्पदा सूचीमा परेका लगार्त सबै सम्पदाको पम्ञ् जका तथा वववरण 
तर्ार गरी अमिलेख राख् न ुपनेछ। 
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(3) प्रदेश सरकारले प्रदेशमिर रहेका प्राकृमतक, 
ऐमतहामसक, धाममयक, सांस्कृमतक, राजनैमतक वा अन्र् महत्वपूणय 
सम्पदालाइय प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी ववशेष प्रदेश सम्पदा 
घोषणा गनय सक्नेछ। 

4४. प्रमत ठान वा समममत गठन गनय सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा आदेश जारी गरी प्रदेशमिर रहेका धाममयक, सांस्कृमतक, 
ऐमतहामसक महत्वका सम्पदाको संरक्षण र व्र्वस्थापनका लामग 
प्रमत ठान वा समममत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठन हनेु प्रमत ठान वा 
समममतको व्र्वस्थापनका लामग आदेशमा तोवकए बमोम्जम बढीमा 
एघार जना सदस्र् रहने छन।्   

(३) उपदफा (१) बमोम्जम गठन िएको प्रमत ठान वा 
समममतको छुटै्ट कोष हनेुछ र त्र्स्तो कोषमा देहार्को रकम रहनेछ:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान तथा अन्र् 
रकम, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप् त रकम, 
(ग) ववदेशी सरकार वा राम् ट्रर् वा अन्तरायम् ट्रर् 

सङ् घ-संस्थाबाट प्राप् त सहर्ोग वा अनदुान रकम, 
(घ) स्वदेशी तथा ववदेशी सङ् घ संस्था वा व्र्म्िबाट 

प्राप् त दान दातव्र् वा उपहार, र 

(ङ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप् त रकम। 

(४) प्रमत ठान वा समममतको अन्र् काम, कतयव्र् र अमधकार, 
कोषको सञ्चालन, लेखा परीक्षण, प्रमतवेदन लगार्तका अन्र् व्र्वस्था 
आदेशमा तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 
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(५) ववदेशी सरकार, अन्तरायम् ट्रर् सङ् घ, संस्था वा ववदेशी 
सङ् घ, संस्था वा व्र्म्िबाट कुनै पमन वकमसमको सहर्ोग, अनदुान, 
दान, दातव्र् वा उपहार मलन ुअगावै प्रमत ठान वा समममतले प्रदेश 
सरकार माफय त नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रमत ठान वा समममत गठन 
िएमा सम्पदाको संरक्षण र व्र्वस्थापन गदाय गररने पर्यटकीर् 
गमतववमधबाट प्राप् त रकम प्रमत ठान वा समममतको कोषमा जम्मा 
हनेुछ। 

4५. स्थानीर् पर्यटन सहर्ोग समममत गठन गनय सक्ने: (1) स्थानीर् 
समदुार्, स्थानीर् तहको लगानीबाट मनमायण िएको पर्यटन क्षेरको 
संरक्षण, प्रवर्द्यन तथा व्र्वस्थापनको लामग स्थानीर् तहले पर्यटन 
सहर्ोग समममत गठन गनय सक्नेछ। 

(2) र्स अम्घ नै समममत वा अन्र् कुनै नामबाट संस्था गठन 
िएको िए स्थानीर् तहमा दताय गरी सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(3) समममत सञ्चालन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था समममतको 
ववधान र स्थानीर् तहको कानून बमोम्जम हनेुछ। 

४६.  उपिोिा समूह गठन गनय सक्ने: (१) स्थानीर् तहले ववश् व सम्पदा 
सूचीमा परेका र प्रदेश ववशेष सम्पदा घोवषत बाहेकका सम्पदाको 
संरक्षण र व्र्वस्थापनका लामग तोवकए बमोम्जम सम्बम्न्धत सम्पदाको 
स्वाममत्व रहेको मनकार्को सहममतमा उपिोिा समूह गठन गनय 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठन िएको समूहको आफ्नो 
छुटै्ट कोष रहनेछ र कोषको सञ्चालन तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 
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(3) उपदफा (1) बमोम्जम गठन िएको समूहको अन्र् 
काम, कतयव्र् र अमधकार, कोषको सञ्चालन, लेखापरीक्षण, प्रमतवेदन 
लगार्तका अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोम्जम हनेुछन।् 

(4) उपदफा (१) बमोम्जमको उपिोिा समूहबाट संरक्षण 
र व्र्वस्थापन िइरहेको सम्पदालाई स्थानीर् तहको सहममतमा प्रदेश 
सरकारले दफा 4४ को उपदफा (१) बमोम्जम प्रमत ठान वा समममत 
गठन गरी संरक्षण र व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम प्रमत ठान वा समममत गठन 
िएमा उपदफा (१) बमोम्जम गठन िएको उपिोिा समूह स्वत: 
खारेज िएको मामननेछ र उपदफा (२) बमोम्जमको कोष स्वत: 
दफा ४४ को उपदफा (३) मा गामिनेछ। 

४७.  रोक लगाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी सम्पदा वररपरर तथा धाममयक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक 
तथा अन्र् ववशेष महत्वका पर्यटकीर् स्थानमा मनम्श् चत वकमसमका 
पूवायधार मनमायण तथा अन्र् विर्ाकलाप गनय नपाउने गरी रोक 
लगाउने गरी आदेश जारी गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद- ९ 

दण्ड जररबाना सम्बन्धी व्र्वस्था 

४८. दण्ड जररबाना: (1) दफा ३ बमोम्जम दताय नगराई पर्यटक स्तरको 
हो िनी कुनै होटल, तारे(स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, 
लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार सञ्चालन 
गरेमा कार्ायलर्ले पवहलो पटक दफा ५ मा व्र्वस्था िए बमोम्जमको 
म्र्ाद ददने, दोश्रो पटक दश हजार रूपैर्ासँम्म, तेस्रो पटक पच्चीस 
हजार रूपैर्ाँसम्म र चौथो पटकदेम्ख प्रत्रे्क पटकको एक लाख 
रूपैर्ाँ जररबाना गनय सक्नेछ। 
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(२) दफा ७ को बम्खयलाप गरी कुनै शब्द वा म्चन्ह प्रर्ोग 
गरेमा वा अनमुमत ववना ववदेशीसँग सोझै सम्पकय  राखेमा कार्ायलर्ले 
पवहलो पटक दफा ५ मा व्र्वस्था िए बमोम्जमको म्र्ाद ददने, दोश्रो 
पटक दश हजार रूपैर्ाँसम्म, तेस्रो पटक पम्च्चस हजार रूपैर्ासँम्म 
र चौथो पटकदेम्ख प्रत्रे्क पटकको एक लाख रूपैर्ा ँजररबाना गनय 
सक्नेछ।  

(३) र्स ऐन बमोम्जम मन्रालर् वा तोवकएको मनकार्बाट 
खवटएका कमयचारीलाई होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको 
होटल, लज, रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार 
मनरीक्षण गनय वा त्र्समा प्रर्ोग गररने खाने वपउने सामानहरुको 
परीक्षण गनय कसैले बाधा ववरोध गरेमा त्र्स्तो व्र्म्िलाई मनरीक्षणमा 
खवटएको अमधकारीले एक लाख रूपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ। 

(४) र्स ऐन बमोम्जम इजाजत पर नमलई कसैले एजेन्सी 
खोलेमा वा त्र्स्तो एजेन्सी नखोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा 
गनय खोजेमा कार्ायलर्ले त्र्स्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गनय लगाई 
मनजलाई पच्चीस हजार रूपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ। 

(५) दफा १५ वा १८ बमोम्जम एजेन्सीको इजाजत पर 
मनलम्बन िएको अवस्थामा कसैले एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा 
कार्ायलर्ले मनजलाई पचास हजार रूपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ 
र त्र्स्तो फमय वा कम्पनीले पाएको एजेन्सीको इजाजत पर समेत 
खारेज गनेछ। 

(६) दफा १६ बमोम्जमको शलु्क सम्बन्धी सूचना प्रकाशन 
नगने व्र्म्ि, फमय वा कम्पनीलाई कार्ायलर्ले पवहलो पटक दफा 
५ मा व्र्वस्था िए बमोम्जमको म्र्ाद ददने, दोश्रो पटक पच्चीस 
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हजार रूपैर्ाँसम्म र तेस्रो पटकदेम्ख प्रत्रे्क पटकको एक लाख 
रूपैर्ाँ जररबाना गनय सक्नेछ। 

(७) कुनै व्र्म्ि, फमय, कम्पनी वा अनलाइन सेवा प्रदान 
गनेले र्स ऐन बमोम्जम ट्रािल एजेन्सीको इजाजत पर नमलई हवाई 
सेवाको वटकट खररद मबिी (वटकेवटङ्ग) वा जनरल सेल्स एजेण्ट 
(म्ज.एस.ए.) को रूपमा काम गनय पाउने छैन र त्र्स्तो काम गरेमा 
कार्ायलर्ले कसरुको मारा हेरी पचास लाख रूपैर्ाँसम्म जररबाना 
गनय सक्नेछ। 

(८) र्स ऐन बमोम्जम इजाजत पर प्राप् त नगरी 
पथप्रदयशकको काम गरेमा कार्ायलर्ले पच्चीस हजार रूपैर्ासँम्म 
जररबाना र एक वषयसम्म पथप्रदशयकको रूपमा काम गनय नपाउने 
गरी प्रमतबन्ध लगाउन पाउनेछ। 

(९) र्स ऐन बमोम्जम इजाजत पर नवीकरण नगरी 
पथप्रदयशकको काम चाल ुराखेमा कार्ायलर्ले दश हजार रूपैर्ासँम्म 
जररबाना र एक वषयसम्म पथप्रदयशकको कार्य गनय नपाउने गरी 
प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ। 

(१०) उपदफा (८) मा लेम्खएदेम्ख बाहेक कुनै 
पथप्रदयशकले र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत जारी िएको मनर्म वा 
आदेशको पालना नगरेमा कार्ायलर्ले तीस हजार रूपैर्ासँम्म 
जररबाना गनय सक्नेछ। 

(1१) र्स ऐन बमोम्जम इजाजत पर नमलई कसैले 
मनोरञ् जनात्मक पर्यटन सम्बन्धी व्र्वसार् स्थापना वा सञ्चालन 
गरेमा वा गनय खोजेमा कार्ायलर्ले त्र्स्तो कारोबार बन्द गराई 
मनजलाई एक लाख रूपैर्ाँ जररबाना गनेछ। 
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(1२) र्स ऐन बमोम्जम इजाजत प्राप् त व्र्वसार्ीले देहार्को 
कुनै काम गरेमा कार्ायलर्ले दश हजार रूपैर्ासँम्म जररबाना गनय 
सक्नेछ:- 

(क) र्स ऐन बमोम्जम मनषेध गररएको कुनै काम 
गरेमा, 

(ख) र्स ऐन बमोम्जम ददन ुपने सूचना वा जानकारी 
नददएमा वा पेश गनुय पने प्रमतवदेन समर्मै पेश 
नगरेमा, 

(ग) मनरीक्षण गनय वा जाँच्न खवटएको कमयचारीलाई 
मनरीक्षण गनय वा जाचँ्न बाधा ववरोध गरेमा,  

(घ) र्स ऐन बमोम्जमको मनदेशन पालना      नगरेमा। 

(1३) स्वदेशी तथा ववदेशी पर्यटकको लामग आवास तथा 
खानाको व्र्वस्थाको उदे्दश्र्ले व्र्म्िगत घरमा मबना अनमुमत 
व्र्वसार् सञ्चालन गररएको पाइएमा कार्ायलर्ले त्र्स्तो व्र्वसार् 
बन्द गनय सो लाई पवहलो पटकको लामग पच्चीस हजार रूपैर्ा,ँ 
दोश्रो पटकको लामग पचास हजार रूपैर्ाँसम्म र तेस्रो पटकदेम्ख 
प्रत्रे्क पटक एक लाख रूपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ। 
मन्रालर्ले र्स कार्यका लामग स्थानीर् तहको सहर्ोग मलन 
सक्नेछ। 

(14) दफा 9४ को ववपरीत काम गरेमा उपदफा (1) 
देम्ख उपदफा (13) सम्मको हकमा सोही बमोम्जम र अन्र्को 
हकमा कामको प्रकृमत हेरर कार्ायलर्ले बढीमा एक लाख रूपैर्ासँम्म 
जररबाना गनय सक्नेछ। 

४९. पनुरावेदन: दफा ४८ बमोम्जम गरेको जररबानामा म्चत्त नबझु्नेले 
पैँमतस ददनमिर सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालत समक्ष पनुरावेदन गनय 
सक्नेछ। 
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पररच्छेद- 10 

प्रदेश पर्यटन ववकास समममत सम्बन्धी व्र्वस्था 

50.   प्रदेश पर्यटन ववकास समममतको गठनाः (१) पर्यटन क्षेरको ववकास 
र प्रवर्द्यनका लामग देहार् बमोम्जमको प्रदेश पर्यटन ववकास समममत 
रहनेछ:- 

(क) मन्री,  मन्रालर्                    -अध्र्क्ष 

(ख) राज्र् मन्री,  मन्रालर्                -उपाध्र्क्ष  

(ग) सहार्क मन्री, मन्रालर्      -सदस्र् 

(घ) नीमत तथा र्ोजना आर्ोगको  

पर्यटन हेने सदस्र्       -सदस्र् 

(ङ) सम्चव, मखु्र्मन्री तथा मम्न्रपररषद्को  

कार्ायलर्                   -सदस्र् 

(च) सम्चव,  मन्रालर्        -सदस्र् 

(छ) सम्चव, वन हेने मन्रालर्    -सदस्र् 

(ज) सम्चव, उद्योग हेने मन्रालर्         -सदस्र् 

(झ) सम्चव, आन्तररक माममला हेने  

मन्रालर्     -सदस्र् 

(ञ) सम्चव, अथय हेने मन्रालर्   -सदस्र् 

(ट) नेपाल माउन्टेन एकेडेमी       -सदस्र् 

(ठ) नेपाल पवयतारोहण सङ् घ           -सदस्र् 

(ड) नगरपामलका सङ् घ            -सदस्र् 

(ढ) गाउँपामलका सङ् घ          -सदस्र् 

होटल सङ् घ, नेपाल                              -सदस्र् 

(ण) नेपाल एसोमसएसन अफ टुर  

एण्ड ट्रािल एजेन्ट्स              -सदस्र् 

(त) स्की सङ् घ    -सदस्र् 
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(थ) नेपाल एसोमसर्सन अफ  

राम्फ्टङ्ग एजेम्न्सज(नारा)          -सदस्र् 

(द) नेपाल रेषु्टरेन्ट एण्ड बार एसोमसएसन  -सदस्र् 

(ध) पर्यटन सहकारी सङ् घ   -सदस्र् 

(न)  नेपाल पर्यटक र्ातार्ात   

व्र्वसार्ी सङ् घ      -सदस्र् 

(प)  नेपाल घरबास (होमस्टे) एसोमसएसन -सदस्र्                                           

(फ)  सामदुावर्क वन उपिोिा  

महासङ् घ नेपाल (फेकोफन)          -सदस्र्             

(ब)  नेपाल परकार महासङ् घ          -सदस्र्                                               

(ि)  प्रमखु कार्यकारी अमधकृत,   

प्रदेश पर्यटन मनदेशनालर्   -सदस्र्-सम्चव 

(२) पर्यटन क्षेरका उद्योगी/व्र्वसार्ी, श्रममक र ववषर् 
ववज्ञहरुमध्रे्बाट कम्तीमा दईु जना मवहला सवहत अध्र्क्षले पाँच 
जना सदस्र् मनोनर्न गनय सक्नेछ।  

(३) खण्ड (ट) देम्ख (ि) सम्मको हकमा प्रदेश स्तरीर् 
सङ् घका प्रदेश अध्र्क्षले मार िाग मलन सक्नेछ। 

(४) प्रदेश पर्यटन ववकास समममतको कार्ायलर् समममतको 
मनणयर् अनसुार रहनेछ। 

(५) समममतको बैठक सम्बन्धी कार्यववमध समममतले मनधायरण 
गरे बमोम्जम हनेुछ। 

(६) समममतले गरेका मनणयर्हरु तथा सम्पादन गरेका 
कामहरुको वववरण सवहतको अमिलेख अद्यावमधक गनुय पनेछ। 
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(७) प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको मनर्मु्ि निएसम्मका 
लामग मन्रालर्ले तोकेको अमधकृत स्तरको कमयचारीले सदस्र् 
सम्चवको रूपमा कार्य गनेछ। 

5१.  समममतको उद्दशे्र्ाः समममतको उदे्दश्र् देहार् बमोम्जम हनेुछाः- 

(क) प्रदेशमिरको पर्यटकीर् सेवालाई प्रोत्साहन गरी स्व-

रोजगारीको मसजयना माफय त रावष्ट्रर् आर् एवं रोजगारी 
अमिवृवर्द्मा टेवा परु् र्ाउने, 

(ख) पर्यटनको ववकास, ववस्तार तथा प्रवर्द्यन, पवूायधार 
मनमायणमा सहजीकरण कार्यहरु गने, 

(ग) तोवकए बमोम्जमका अन्र् कार्यहरु। 

5२.  समममतको काम, कतयव्र् र अमधकाराः समममतको काम, कतयव्र् र 
अमधकार देहार् बमोम्जम हनेुछाः- 

(क) धाममयक पर्यटन, सांस्कृमतक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन,  पर्ाय-
पर्यटन, सफारी पर्यटन, साहमसक पर्यटन, खाना पर्यटन, 
औद्योमगक, व्र्वसावर्क प्रदशयनी एवं सिा सम्मेलन 
पर्यटन, जलर्ारा पर्यटन, पवयतारोहण पर्यटन, 
दृश्र्ावलोकन पर्यटन लगार्तका पर्यटन प्रवर्द्यन, 
लगानीको संरक्षण, अमिवृवर्द् तथा पर्यटन सम्बन्धी नीमत 
मनमायण गने,  

(ख) पर्यटन सम्बन्धी नीमतगत, कानूनी, संस्थागत र प्रविर्ागत 
संरचना एवं कार्य प्रणालीको मनर्ममत समीक्षा गने, 

(ग) पर्यटन सम्बन्धी कानूनको कार्ायन्वर्नमा कुनै बाधा,  
अड्काउ वा दद्वववधा उत्पन्न िएमा त्र्सको समाधानको 
लामग सहजीकरण गने,  
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(घ) प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही ववदेशी लगानी र प्रववमध 
हस्तान्तरण आवश्र्क नीमतगत मनणयर् गनय प्रदेश 
सरकारलाई मसफाररस तथा सहजीकरण गने, 

(ङ) लगानी अमिवृवर्द् गनय तथा प्रोत्साहन गनय अध्र्र्न, 
अनसुन्धान गने र आवश्र्कता अनसुार प्रदेश सरकार 
समक्ष मसफाररस तथा सझुाव पेश गने, 

(च) पर्यटन प्रदूषण मनर्न्रण सम्बन्धी मनणयर् मलने र 
आवश्र्कताका आधारमा प्रदेश सरकार समक्ष सझुाव पेश 
गने, 

(छ) र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बमोम्जम पर्यटन 
उद्योग/व्र्वसार्ले पाउने सेवा, सवुवधा तथा सहमुलर्त 
प्राप् त गनय कदठनाई आइपरेमा सो को मनराकरण गरी 
कार्ायन्वर्न गनय प्रदेश सरकारलाई मसफाररस गने, 

(ज) पर्यटन उद्योग/व्र्वसार्को वगीकरणको अनसूुम्चमा कुनै 
थपघट वा पररवतयन गनुयपने िएमा प्रदेश सरकार समक्ष 
मसफाररस गने, 

(झ) प्रदेश सरकार, स्थानीर् सरकार, मनजी क्षेर र सहकारी 
क्षेरको प्रिावकारी, समन्वर्ात्मक र सामञ्जस्र्पूणय 
सहकार्यमा पर्यटकीर् वातावरण मनमायण गने र आवश्र्क 
सहजीकरण गने, 

(ञ) प्रदेश र स्थानीर् स्तरका सम्िाववत पर्यटकीर् क्षेर, 
पर्यटकीर् जोन, पर्यटकीर् ग्राम, पर्यटकीर् नगरी, पर्यटकीर् 
पाकय को पवहचान, पवूायधार मनमायण र संरक्षणको र्ोजना 
मनमायण गने,  
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(ट) पर्यटनको ववकासमा देम्खएका अवरोधहरुको अध्र्र्न 
गने, सो को मनराकरणको लामग प्रदेश सरकार, स्थानीर् 
सरकार वा अन्र् सम्बर्द् मनकार्हरुमबच सहजीकरण गने,  

(ठ) व्र्वसार्ीको गनुासो सनुवुाइ गरी समस्र्ा समाधान गने 
वा गराउने तथा सम्बम्न्धत मनकार्लाई मागयमनदेशन गने, 

(ड) प्रदेशको एकीकृत पर्यटकीर् सूचना व्र्वस्थापन प्रणालीको 
ववकास गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने, 

(ढ) पर्यटन/उद्योग व्र्वसार्को अनगुमन तथा मनरीक्षणका 
लामग आवश्र्क फाराम स्वीकृत गने, 

(ण) अफ-मसजनको लामग प्र्ाकेज सञ्चालन गनय र्ोजना मनमायण 
गने 

(त) प्रदेशमिरका प्रमखु पर्यटकीर् गन्तव्र्हरुको अमिलेख 
राखे्न तथा अद्यावमधक गने, 

(थ) प्रदेश सरकारबाट मनमायण िएका पर्यटन पूवायधार तथा 
संरचनाहरुको तोवकए बमोम्जम सञ्चालन तथा 
व्र्वस्थापनका लामग आवश्र्क प्रबन्ध गने, 

(द) धाममयक पर्यटनमा रहेको सम्िावनालाई मध्र्नजर गरी 
धाममयक पर्यटनको ववकासको लामग संर्न्र मनमायण गने, 

(ध) प्रदेशमिर रहेका उपर्िु स्थानको पवहचान गरी प्रदेश 
स्तरीर् पर्यटन पाकय  मनमायणको र्ोजना बनाउने र प्रदेश 
पाकय  मनमायणको लामग आवश्र्क पने स्थानको पवहचान र 
छनोटको लामग ववज्ञहरु रहेको समममत गठन गने, 

(न) प्रदेशमिर रहेका नदीहरुमा उपर्िु स्थानको पवहचान 
गरेर बोवटङ्ग सञ्चालनको लामग आवश्र्क पूवायधार मनमायण, 
पूवायधार मनमायणका  लामग सहजीकरण गने, 

(प)  प्रदेश सरकार र समममतको बैठकले तोकेको अन्र् 
कार्यहरु गने। 
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5३.  समममतको कार्ायलर्ाः पर्यटनको ववकास, ववस्तार तथा प्रवर्द्यनमा   
समन्वर्, सहजीकरण, पूवायधार मनमायणको लामग समममतको छुटै्ट 
कार्ायलर् रहनेछ। समममतको कार्ायलर् प्रदेश सरकारले तोके 
बमोम्जम हनेुछ। 

5४.  सेवा शलु्क मलन सक्नेाः समममतले प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपमा प्रदान 
गरेको परामशय तथा सेवा बापत तोके बमोम्जमको सेवा शलु्क मलन 
सक्नेछ। 

5५.  समममतको कोषाः (1) समममतको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जमको कोषमा देहार्का रकमहरु 
रहने छन:्- 

(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप् त अनदुान तथा अन्र् 
रकम, 

(ख) ववदेशी सरकार वा रावष्ट्रर् वा अन्तरावष्ट्रर् सङ् घ, 
संस्थाबाट प्राप् त सहर्ोग वा अनदुान, 

(ग) स्वदेशी तथा ववदेशी सङ् घ, संस्था वा व्र्म्िबाट 
प्राप् त दान दातव्र् वा उपहार, 

(घ) व्र्वसार्मा संलग्न रहेका सङ् घ, संस्था वा 
व्र्म्िबाट प्राप् त सहर्ोग, अनदुान वा उपहार, 

(ङ) व्र्वसार्ीहरुलाई प्रदान गरेको सेवा तथा परामशय 
बापत प्राप् त गरेको सेवा शलु्क, 

(च) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप् त रकम। 

(3) ववदेशी सरकार, अन्तरायवष्ट्रर् सङ् घ, संस्था वा ववदेशी 
सङ् घ, संस्था वा व्र्म्िबाट कुनै पमन वकमसमको सहर्ोग, अनदुान, 
दान, दातव्र् वा उपहार मलन ु अगावै समममतले प्रदेश सरकारको 
स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 
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(4) समममतको तफय बाट गररने सम्पूणय खचय उपदफा (१) 
बमोम्जमको कोषमा जम्मा िएको रकमबाट व्र्होररनेछ। 

5६. लेखा र लेखापरीक्षणाः (1) समममतको आर्-व्र्र्को लेखा प्रदेश 
सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोम्जम राम्खनेछ। 

(2) समममतको अम्न्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा 
मनजले तोकेको कुनै लेखा परीक्षकबाट गराउन ुपनेछ। 

(3) समममतले आफ्नो वावषयक कारोबारको म्स्थमत, वासलात, 
लाि, हामन र अन्र् हरवहसाबका सम्बन्धमा प्रमतवदेन तर्ार गरी 
मन्रालर्मा पेश गनेछ। 

5७.  प्रदेश सरकारले अनदुान ददन सक्नेाः प्रदेश सरकारले समममतलाई 
आवश्र्क रकम अनदुानका रूपमा ददन सक्नेछ।   

5८.  वावषयक प्रमतवेदनाः कार्यकारी प्रमखुले समममतको काम कारबाहीको 
वावषयक प्रमतवेदन प्रत्रे्क आमथयक वषय समाप् त िएको मममतले तीन 
मवहनामिर मन्रालर् र समममत समक्ष प्रस्ततु गनुय पनेछ र त्र्स्तो 
प्रमतवेदनको एक प्रमत प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

पररच्छेद- 1१ 

प्रमखु कार्यकारी अमधकृत सम्बन्धी व्र्वस्था 

5९.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृताः समममतको सम्पूणय प्रशासमनक काम 
कारबाहीको रेखदेख एवं प्रबन्ध गनय एक प्रमखु कार्यकारी अमधकृत 
रहनेछ। 

60.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको र्ोग्र्तााः प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको 
रूपमा मनर्मु्ि हनुका लामग देहार्को र्ोग्र्ता पगुकेो हनु ुपनेछाः 
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(क) नेपाली नागररक, 
(ख) मान्र्ता प्राप् त ववश्वववद्यालर्बाट कम्तीमा स्नातकोत्तर 

उतीणय गरेको, 
(ग) पर्यटन क्षेरमा कम्तीमा दश वषय अनिुव प्राप् त गरेको, 
(घ) पैसठ्ठी वषय उमेर ननाघेको र 

(ङ) प्रचमलत कानून बमोम्जम अर्ोग्र् नठहररएको। 

6१.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको छनोट तथा मनर्मु्िाः (1) प्रमखु 
कार्यकारी अमधकृतको मनर्मु्ि प्रदेश सरकारले गनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम प्रमखु कार्यकारी अमधकृतमा 
मनर्िु िएको व्र्म्ि कुनै सरकारी, गैर सरकारी संस्थामा संलग्न 
रहेको िए मनजले त्र्स्तो सेवाबाट अवकाश मलन ुपनेछ र अवकाश 
नमलएमा त्र्स्तो मनर्मु्ि स्वताः बदर हनेुछ। 

(3) प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको पदावमध चार वषयको 
हनेुछ। 

6२.  शपथाः समममतको प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले आफ्नो कार्यिार 
सम्हाल्न ुअम्घ अध्र्क्ष समक्ष अनसूुची- 1१ बमोम्जम शपथ मलन ु
पनेछ। 

6३.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको पाररश्रममक, सवुवधा र सेवाका सतयहरुाः  
र्स ऐन बमोम्जम मनर्िु हनेु प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको 
पाररश्रममक, सेवा र सवुवधाका सतयहरु प्रदेश सरकारले तोके बमोम्जम 
हनेुछ। 

6४.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कनाः (1) 
मन्रालर्को सम्चवले प्रत्रे्क वषय प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको कार्य 
सम्पादन मूल्र्ाङ्कन गनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोम्जम गररने कार्य सम्पादन 
मूल्र्ाङ्कनका आधार समममतले तोके बमोम्जम हनेुछ। 

6५.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको काम, कतयव्र् र अमधकाराः  प्रमखु 
कार्यकारी अमधकृतको काम, कतयव्र् र अमधकार देहार् बमोम्जम 
हनेुछाः  

(क) र्स ऐन तथा मनर्मावली बमोम्जमका कार्यहरु गने, 
(ख) समममतका मनणयर् एवं मनदेशनहरु कार्ायन्वर्न गने, 

गराउने, 
(ग) समममतको दीघयकालीन तथा अल्पकालीन र्ोजना, वावषयक 

कार्यिम तथा बजेट तर्ार गने गराउने, 
(घ) समममतबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यिमहरु कार्ायन्वर्न 

गने, गराउने, 
(ङ) समममतको कमयचारी व्र्वस्थापन एवं पररचालन गने, 
(च) अध्र्क्षको आदेशानसुार समममतको बैठक बोलाउने, 
(छ) समममतको प्रशासकीर् प्रमखुको हैमसर्तले समममतको 

उदे्दश्र् प्राप् त गनय अन्र् आवश्र्क कार्यहरु गने, 
(ज) ऐन तथा मनर्मावली बमोम्जम समममतको आमथयक, 

प्रशासमनक तथा अन्र् कामहरु गने, 
(झ) समममतबाट स्वीकृत दीघयकालीन तथा अल्पकालीन र्ोजना 

तथा कार्यिमहरुको कार्ायन्वर्नको िममा आवश्र्क 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय लगाउने, 

(ञ) समममतको र्ोजना तथा कार्यिमहरुको कार्ायन्वर्न, 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको िममा देखा परेका समस्र्ाको 
समाधानको लामग आवश्र्क सझुावहरु समेत तर्ार गरी 
स्वीकृमतका लामग समममतमा पेश गने, 
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(ट) अध्र्क्षसँग परामशय गरी समममतको बैठकमा पेश गररने 
कार्यसूची तर्ार गने, 

(ठ) समममतले गरेका प्रत्रे्क मनणयर्हरुको अमिलेख लगार्त 
समममतले गनुय पने काम, कारोबारसगँ सम्बम्न्धत 
कागजातहरु अद्यावमधक गरी सरुम्क्षत राख् न लगाउने, 

(ड) अध्र्क्ष तथा समममतले ददएका मनदेशनहरु पालन गने,  

गराउने, 
(ढ) समममतको चल, अचल सम्पम्त्तको सरुक्षा तथा आवश्र्क 

प्रबन्ध गने, 
(ण) समममतले मनधायरण गरेका अन्र् काम गने। 

६६.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको पद ररि हनेु अवस्थााः देहार्को 
अवस्थामा प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको पद ररि हनेुछाः- 

(क) मनजको मतृ्र् ुिएमा, 
(ख) मनजको उमेर पैसठ्ठी वषय पूरा िएमा, 
(ग) समममतको अध्र्क्ष समक्ष मलम्खत राजीनामा ददई स्वीकृत 

िएमा, 
(घ) प्रचमलत कानून बमोम्जम अर्ोग्र् ठहररएमा, 
(ङ) समममतको एक चौथाई सदस्र्ले प्रस्ताव राखी बहमुत 

सदस्र्ले हटाउने मनणयर् गरेमा। 

६७.  प्रमखु कार्यकारी अमधकृतलाई पदबाट हटाउँदा अपनाउन ु पने 
प्रविर्ााः (१) प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले पद अनरुुपको कार्य 
सम्पादन नगरेको िने्न समममतको एक चौथाई सदस्र्लाई लागेमा सो 
कुराको जाँचबझु गनय समममतले त्र्स्तो सदस्र् बाहेकको अन्र् तीन 
सदस्र्ीर् जाँचबझु समममत गठन गनेछ। 
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(२) र्स ऐन बमोम्जम प्रमखु कार्यकारी अमधकृत उपर 
छानमबन गनुय पने िएमा छानमबनको अम्न्तम वकनारा नलागेसम्म 
समममतको सदस्र्-सम्चवको कार्य मन्रालर्ले खटाएको अमधकृत 
स्तरको कमयचारीले गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको जाँचबझु समममतले 
जाँचबझुको मसलमसलामा प्रमखु कार्यकारी अमधकृत तथा अन्र् 
सम्बम्न्धत व्र्म्िलाई उपम्स्थत गराई आवश्र्क सोधपछु गनय तथा 
आवश्र्क कागजात प्रमाण पेश गनय लगाउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको जाँचबझु समममतले 
जाँचबझुको कार्य समाप् त िएपमछ आफ्नो रार् सवहत जाँचबझु 
प्रमतवेदन समममतलाई बझुाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोम्जम जाँचबझु समममतले पेश गरेको 
जाँचबझु प्रमतवेदनबाट प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले समममतलाई हामन 
नोक्सानी परु् र्ाई समममतको वहत ववपरीत हनेु गरी कुनै काम कारबाही 
गरेको वा समममतको नीमत मनदेशन अनरुुप कार्य सम्पादन गरेको 
नदेम्खएमा समममतले प्रमखु कार्यकारी अमधकृतलाई सफाइ पेश गनय 
सात ददनको समर् ददई मलम्खत सूचना ददन ुपनेछ। सो समर्मिर 
प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले सफाइ पेश नगरेमा वा मनजले पेश 
गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेम्खएमा समममतको मसफाररसमा प्रदेश 
सरकारले पदमिु गनय सक्नेछ। 

(६) प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले र्स ऐन बमोम्जम जानी 
जानी समममतलाई हामन नोक्सानी परु् र्ाएको कुरा प्रमाम्णत िएमा 
मनजबाट त्र्स्तो हामन नोक्सानी सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ। 
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पररच्छेद- 12 
समममतको सेवा शलु्क सम्बन्धी व्र्वस्था 

6८.  सेवा शलु्काः (१) समममतले ऐनमा तोवकए बमोम्जमका 
व्र्ावसार्ीहरुलाई प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपमा प्रदान गरेको परामशय 
तथा सेवा बापत सम्बम्न्धत व्र्वसार्ीसँग सेवा शलु्क मलन सक्नेछ। 
व्र्ासार्ीहरुसगँ मलने सेवा शलु्क तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

(२) उपमनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापमन 
समममतले कुनै परामशय तथा सेवामा सेवा शलु्क नमलने गरी तोक्न 
सक्नेछ। 

6९.  सेवा शलु्क उठाउन प्रमतमनमध तोक्न सक्नेाः (१) समममतले व्र्वसार्ी 
वा अन्र् कुनै व्र्म्ि वा मनकार्लाई सेवा शलु्क उठाउन आफ्नो 
प्रमतमनमध तोक्न वा अन्र् कुनै तररका अपनाई सेवा शलु्क उठाउन 
सक्नेछ। 

(२) समममतले आवश्र्क देखेमा समममतले मनधायरण गरे 
बमोम्जमको प्रविर्ा अपनाई समममतले व्र्ावसार्ीबाट सोझै शलु्क 
उठाउन सक्नेछ। 

70.  कोषमा दाम्खला गनेाः (१) व्र्ावसार्ीसँग उठाएको सेवा शलु्क रकम 
समममतको कोषमा दाम्खला गने म्जम्मेवारी तथा दावर्त्व सम्बम्न्धत 
पर्यटन व्र्वसार्ी वा समममतबाट अमधकार प्राप् त व्र्म्ि वा मनकार्को 
हनेुछ। 

(२) समममतले उपदफा (१) बमोम्जम सेवा शलु्क उठाउन 
व्र्वसार्ीलाई आफ्नो प्रमतमनमध मनर्िु गरेको अवस्थामा उपदफा 
(१) बमोम्जम व्र्वसार्ीले सेवा शलु्क बापत उठेको रकम समममतको 
कोषमा दाम्खला गदाय आफ्नो तफय बाट समममतलाई बझुाउन ुपने रकम 
समेत वहसाब गरी समममतको कोषमा दाम्खला गनुय पनेछ। 
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(३) समममतले सेवा शलु्क उठाउन आफ्नो प्रमतमनमध तोकेको 
व्र्वसार्ी वा अन्र् कुनै व्र्म्ि वा मनकार्ले सेवा शलु्कबाट उठेको 
रकम समममतको कोषमा दाम्खला गरेपमछ सो को जानकारी 
समममतलाई मलम्खत रूपमा ददन ुपनेछ। 

(४) व्र्वसार्ीहरुसँग सेवा शलु्क उठाउने र त्र्स्तो रकम 
समममतको कोषमा दाम्खला गने सम्बन्धी अन्र् कार्यववमध समममतले 
तोके बमोम्जम हनेुछ। 

७१.  दाम्खला नगने उपर कारबाही हनेुाः (१) सेवा शलु्क उठाई समममतको 
कोषमा दाम्खला गनुय पने कतयव्र् िएको व्र्वसार्ी, व्र्म्ि वा 
मनकार्ले सेवा शलु्क नउठाएमा वा उठाएर पमन समममतको कोषमा 
दाम्खला नगरेमा त्र्स्तो व्र्वसार्ी, व्र्म्ि वा मनकार्सगँ सेवा शलु्क 
बापतको रकम असलु गनय समममतले आवश्र्क कारबाही चलाउन 
सक्नेछ। 

(२) कुनै व्र्वसार्ीले सेवा शलु्क नउठाएमा वा उठाएर 
पमन समममतको कोषमा दाम्खला नगरेको पाइएमा समममतले त्र्स्तो 
पर्यटन व्र्वसार्ीको अनमुमत पर मनलम्बन वा खारेज गनयको लामग 
प्रदेश सरकारको सम्बम्न्धत मनकार्मा लेखी पठाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम लेखी आएको अवस्थामा प्रदेश 
सरकारको सम्बम्न्धत मनकार्ले पमन सम्बम्न्धत व्र्वसार्ीलाई 
समममतलाई हनु गएको हामन नोक्सानी बापतको रकम मतनय लगाउने 
छ र सम्बम्न्धत व्र्वसार्ीले समममतलाई हनु गएको हामन नोक्सानी 
बापतको रकम नबझुाएमा प्रदेश सरकारको सम्बम्न्धत मन्रालर्ले 
त्र्स्तो व्र्वसार्ीको अनमुमत पर कुनै मनम्ित अवमधको लामग 
मनलम्बन गनय वा रद्द गनय सक्नेछ। 
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(४) व्र्वसार्ीको कारणबाट समममतलाइ हनु गएको हामन 
नोक्सानी बापत सम्बम्न्धत व्र्वसार्ीबाट समममतले मनुामसब 
मावफकको क्षमतपूमतय िराउन सक्नेछ।  

७२.  समममतलाई सहर्ोग गनुय पनेाः र्स ऐन तथा मनर्मावली बमोम्जम 
समममतलाई सहर्ोग गनुय प्रदेश सरकार मातहतका मनकार्हरुको 
दावर्त्व र कतयव्र् हनेुछ। 

7३. समममतको सङ् गठन संरचना: समममतको सङ् गठन संरचना प्रदेश 
सरकारले तोके बमोम्जम हनेुछ। 

7४. समममतको कमयचारीाः समममतलाई आवश्र्क पने कमयचारी मन्रालर्ले 
उपलब्ध गराउनेछ। 

7५.  बैठक ित्तााः बैठक ित्ता सम्बन्धी व्र्वस्था प्रदेश सरकारले तोके 
बमोम्जम हनेुछ। 

7६.  वावषयक प्रमतवेदन पेश गनेाः प्रमखु कार्यकारी अमधकृतले ऐन बमोम्जम 
समममतले गरेको वावषयक प्रमतवेदन प्रत्रे्क वषय समममत र मन्रालर्मा 
पेश गनुय पनेछ। त्र्सरी प्रमतवदेन पेश गदाय कार्यिम, लागत, कार्य 
प्रगमत र िववर्मा गररने सधुार समेत खुलाउन ुपनेछ। 

7७.  खाता सञ्चालनाः समममतको खाता सञ्चालन प्रमखु कार्यकारी अमधकृत 
र लेखा प्रमखुको संर्िु दस्तखतबाट हनेुछ। 

7८.  सम्पकय  मन्रालर्ाः समममतले प्रदेश सरकारसँग सम्पकय  राख्दा 
मन्रालर् माफय त राख् न ुपनेछ। 

पररच्छेद- 13 

उद्योग/व्र्वसार् सङ् घ सम्बन्धी व्र्वस्था 

7९.  स्थानीर् ववषर्गत सङ् घको गठनाः र्स ऐन बमोम्जम दताय िएका 
फमय/कम्पनीहरुको व्र्वम्स्थत पररचालन, ववकास र संर्ोजन तथा 
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ववषर्गत फमय/कम्पनीहरुले सञ्चालन गने व्र्वसार्को ववकास, 
प्रवर्द्यन र बजारीकरण लगार्तका कार्यमा सहर्ोग गनय र्स ऐन 
बमोम्जम दताय िई कार्यरत रहेका फमय/कम्पनीहरुले कुनै पर्यटकीर् 
क्षेर वा एक स्थानीर् क्षेरमा काम गने गरी आपसमा ममली आफ्नो 
ववषर्को स्थानीर् ववषर्गत सङ् घ गठन गनय सक्नेछन।्  

80.  म्जल्ला ववषर्गत सङ् घको गठनाः र्स ऐन बमोम्जम दताय िएका 
ववषर्गत फमय/कम्पनीहरुको व्र्वम्स्थत पररचालन,  ववकास र 
संर्ोजन तथा ववषर्गत फमय/कम्पनीहरुले सञ्चालन गने व्र्वसार्को 
ववकास, प्रवर्द्यन र बजारीकरण लगार्तका कार्यमा सहर्ोग गनय र्स 
ऐन बमोम्जम दताय िई कार्यरत रहेका फमय/कम्पनीहरु तथा स्थानीर् 
ववषर्गत सङ् घले म्जल्ला िरी काम गने गरी आपसमा ममली आफ्नो 
ववषर्को म्जल्ला ववषर्गत सङ् घ गठन गनय सक्नेछन।् 

८१.  म्जल्ला सङ् घको गठनाः (१) फमय/कम्पनीहरु माफय त सञ्चालन हनेु 
व्र्वसार्को ववकास, प्रवर्द्यन तथा बजारीकरण लगार्तका कार्यमा 
टेवा परु् र्ाउन तथा फमय/कम्पनीहरुको व्र्वम्स्थत पररचालन गनय 
र्स ऐन बमोम्जम दताय िएका म्जल्ला ववषर्गत सङ् घहरू आपसमा 
ममली म्जल्ला सङ् घ गठन गनय सक्नेछन।् 

(२) र्सरी सङ् घ गठन गदाय दताय िएका म्जल्लािररका 
पचास प्रमतशतिन्दा बढी ववषर्गत सङ् घहरू समावेश िएको हनु ु
पनेछ। 

८२. प्रदेश ववषर्गत सङ् घको गठन: फमय/कम्पनीहरु माफय त सञ्चालन 
हनेु व्र्वसार्को ववकास, प्रवर्द्यन तथा बजारीकरण लगार्तका कार्यमा 
टेवा परु् र्ाउन तथा फमय/कम्पनीहरुलाई मनर्म संगत, व्र्वम्स्थत र  
फमय/कम्पनीहरु मबचको सम्बन्ध समुधरु बनाई पररचालन गनय र्स 
ऐन बमोम्जम दताय िएका म्जल्लाका ववषर्गत सङ् घहरू ममली आफ्नो 
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ववषर्को प्रदेश ववषर्गत सङ् घ गठन गनय सक्नेछन।् तर र्सरी 
सङ् घ गठन गदाय दताय िएका प्रदेशिररका पचास प्रमतशतिन्दा बढी 
म्जल्ला ववषर्गत सङ् घहरू समावेश िएको हनु ुपनेछ।  

8३.  प्रदेश सङ् घको गठनाः पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, प्रवर्द्यन तथा 
बजारीकरण लगार्तका कार्यमा टेवा परु् र्ाउन र्स ऐन बमोम्जम 
दताय िएका म्जल्ला सङ् घ र प्रदेश ववषर्गत सङ् घ आपसमा ममली 
प्रदेश सङ् घको गठन गनय सक्नेछन।् तर र्सरी सङ् घ गठन गदाय 
प्रदेशिरी दताय िएका, म्जल्ला सङ् घहरू र प्रदेश ववषर्गत सङ् घहरू 
प्रत्रे्कको पचास प्रमतशत सङ् घहरू समावेश िएको हनु ुपनेछ। 

8४.  सङ् घ गठन गनय नसवकनेाः देहार्को अवस्थामा सङ् घ गठन गनय 
सवकने छैनाः- 

(क) कुनै पर्यटकीर् क्षेर वा एक स्थानीर् तहमा एकै प्रकृमतको 
एकिन्दा बढी ववषर्गत स्थानीर् सङ् घ, 

(ख) एक म्जल्लामा एकै प्रकृमतको एक िन्दा बढी ववषर्गत 
म्जल्ला सङ् घ,  

(ग) प्रदेशमा एकै प्रकृमतको एकिन्दा बढी ववषर्गत प्रदेश 
सङ् घ, 

(घ) एक म्जल्लामा एकै प्रकृमतको एकिन्दा बढी म्जल्ला सङ् घ,  

(ङ) प्रदेशमा एकै प्रकृमतको एकिन्दा बढी प्रदेश सङ् घ।  

8५.  दतायको लामग दरखास्त ददन ुपनेाः (१) र्स ऐन बमोम्जम गठन हनु 
चाहने देहार् बमोम्जमका सङ् घले दतायका लामग अनसूुची- 1२ 
बमोम्जमको शलु्क मतरी मन्रालर्ले तोकेको कार्ायलर्मा दरखास्त 
ददन ुपनेछ:-  

(क) ववषर्गत स्थानीर् सङ् घ, 
(ख) ववषर्गत म्जल्ला सङ् घ, 
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(ग) म्जल्ला सङ् घ,  
(घ) ववषर्गत प्रदेश सङ् घ, 
(ङ) प्रदेश सङ् घ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको दरखास्तसाथ देहार् 
बमोम्जमका कागजातहरू संलग्न गनुय पनेछाः- 

(क) प्रस्ताववत ववधान,  
(ख) प्रस्ताववत सदस्र्को वववरण, र 

(ग) दताय प्रर्ोजनका लामग िएका मनणयर्हरु। 

8६. सङ् घको कोषाः (१) सङ् घको कोषमा देहार् बमोम्जमको रकम 
रहनेछाः-  

(क) सदस्र्ता शलु्क, 
(ख) वावषयक शलु्क,  

(ग) नवीकरण शलु्क, 
(घ) ऋणको रूपमा प्राप् त रकम,  
(ङ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त रकम,  
(च) प्रदेश सरकारबाट प्राप् त रकम, 
(छ) स्थानीर् तहबाट प्राप् त रकम,   
(ज) ववदेशी सरकार वा अन्तरायवष्ट्रर् सङ् घ संस्थाबाट 

प्राप् त अनदुान वा सहार्ताको रकम, र 

(झ) व्र्वसावर्क कार्यबाट आम्जयत रकम, 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोम्जमको रकम प्राप् त 
गनुय अम्घ नेपाल सरकार, अथय मन्रालर्को स्वीकृमत मलन ुपनेछ।  

(३) मामथ जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापमन 
सङ् घ/ववषर्गत सङ् घले व्र्वसार् सञ्चालन गरेमा वा व्र्वसार्मा 
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लगानी गरेको अवस्थामा उपदफा (1) को खण्ड (ङ), (च) र (छ) 
बमोम्जमको रकम प्राप् त हनेु छैन। 

8७.  उपलब्ध गराउन ुपने वववरण र समर्ाः (१) सङ् घले प्रत्रे्क वषय 
देहार्का वववरण सवहतको प्रमतवेदन मामथल्लो सङ् घ र दताय गने 
कार्ायलर्मा बझुाउन ुपनेछाः- 

(क) वावषयक प्रमतवेदन,   

(ख) लेखापरीक्षण प्रमतवदेन, 
(ग) सञ् चालकको वववरण, 
(घ) मनरीक्षण प्रमतवेदन,  

(ङ) साधारण सिाको बैठकको मनणयर् सम्बन्धी 
जानकारी,  

(च) मामथल्लो सङ् घ तथा मन्रालर्ले समर् समर्मा 
तोवकददएका अन्र् वववरण।  

(२) सङ् घले प्रत्रे्क वषय देहार्को समर्मा मामथल्लो सङ् घ 
दताय गने कार्ायलर्मा वववरण बझुाउन ुपनेछाः-   

(क) स्थानीर् सङ् घले आमथयक वषय समाप् त िएको तीन 
मवहनामिर, 

(ख) ववषर्गत म्जल्ला सङ् घले आमथयक वषय समाप् त 
िएको चार मवहनामिर, 

(ग) म्जल्ला सङ् घ र ववषर्गत प्रदेश सङ् घले आमथयक 
वषय समाप् त िएको पाँच मवहनामिर,   

(घ) प्रदेश सङ् घले आमथयक वषय समाप् त िएको छ 
मवहनामिर।   

(३) प्रदेश सङ् घले आफ्नो प्रमतवेदन मन्रालर्मा समेत 
पठाउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद- 14 

फमय/कम्पनी तथा सङ् घको मनरीक्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी  

ववशेष व्र्वस्था 

8८. कार्ायलर्ले अनगुमन गनय सक्नेाः (१) दताय गने कार्ायलर्ले सङ् घको 
अनगुमन गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम दताय गने कार्ायलर्ले सङ् घको 
अनगुमन गदाय आवश्र्कता अनसुार मामथल्लो सङ् घको सहर्ोग मलन 
सक्नेछ।  

8९. मन्रालर्ले मनरीक्षण तथा अनगुमन गनय सक्नेाः मन्रालर्बाट 
सङ् घको मनरीक्षण तथा अनगुमन गरी मामथल्लो सङ् घ वा 
कार्ायलर्लाई आवश्र्क मनदेशन ददन सक्नेछ। 

90. सङ् घले मनरीक्षण गनय सक्नेाः सङ् घले आफ्ना सदस्र्को कामको 
मनरीक्षण गनय सक्नेछ। 

९१.  आमथयक सहर्ोग तथा कोष खडा गनय सक्नेाः (१) साधारण सिाबाट 
मनणयर् गराई सङ् घले देहार् बमोम्जम कोष खडा गनय सक्नेछ।  

(क) सङ् घ वा सङ् घका सदस्र्ले सञ्चालन गने 
व्र्वसार् प्रवर्द्यनका लामग व्र्वसार् प्रवर्द्यन कोष,  

(ख) सङ् घका सदस्र्का व्र्वसार्मा आई पनय सक्ने 
आपत ववपद् मा सहर्ोग गनय सदस्र् सहर्ोग कोष, 

(ग) प्रदेशका ववमिन्न स्थानमा आई पने दैवी प्रकोप 
तथा प्राकृमतक प्रकोपमा सहर्ोग गनय दैवी प्रकोप 
उर्द्ार सहर्ोग कोष, 

(२) सङ् घले म्शक्षा, स्वास््र्, वातावरण संरक्षण, मानवीर् 
सहार्ता जस्ता ववषर्मा आमथयक सहर्ोग गनय सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषको व्र्ाख्र्ा र प्रर्ोग 
सङ् घको कार्यववमधमा व्र्वस्था िए बमोम्जम हनेुछ। 

९२.  वववाद समाधानाः  व्र्ावसावर्क फमय वा कम्पनी बीच कुनै वववाद 
उत्पन्न िएमा सो वववाद मनरुपणका लामग सम्बम्न्धत सङ् घले वववाद 
मनरुपण समममतको गठन गनय सक्नेछ।  

9३.  अन्र् व्र्वस्था: सङ् घ/ववषर्गत सङ् घ सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था 
प्रचमलत कानून र सङ् घ/ववषर्गत सङ् घको ववधानमा व्र्वस्था िए 
बमोम्जम हनेुछ।    

पररच्छेद- 15 

ववववध 

9४. अनलाइन सेवा प्रदार्कले अनमुमत मलन ु पने: (1) इन्टरनेटलाई 
माध्र्म बनाई ऐजेन्सीको काम गनय वा पर्यटनसँग सम्बम्न्धत अन्र् 
कुनै पमन गमतववमध गनय अनलाइन सेवा प्रदान गनय चाहनेले र्स 
ऐनमा उम्ल्लम्खत शलु्क मतरी कार्ायलर्बाट अनमुमत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोम्जमको पर्यटन गमतववमध वा सेवा 
सञ्चालन सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

9५. पर्यटन सेवा शलु्क लाग्ने: पर्यटन सेवा शलु्क प्रदेश सरकारले तोके 
बमोम्जम हनेुछ। 

9६.  फोहरमैलाको व्र्वस्थापन: (१) पर्यटन गमतववमधमा प्रर्ोग िएका 
वस्त ुवा त्र्सबाट मनस्केको फोहरमैला व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनको 
लामग फोहरमैलालाई देहार् बमोम्जम वगीकरण गररएको छ:- 

(क) नष्ट गनय सवकने फोहरमैला, र 

(ख) पनुाः प्रशोधन गनय सवकने फोहरमैला। 
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(२) इजाजत प्राप् त एजेन्सीले उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोम्जमका फोहरमैला पानीघाट वा सावयजमनक महत्व वा सम्न्धसपयन 
नपने ठाउँमा परु् र्ाई उि वस्तकुो प्रकृमत अनसुार जलाउने,  नष्ट 
गने वा खाडल खनी पनेु व्र्वस्था गनुय पनेछ। 

(३) इजाजत प्राप् त एजेन्सीले उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोम्जमका फोहरमैला मन्रालर्ले तोकेको मनकार् वा संस्थालाई 
बझुाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम फोहरमैला व्र्वस्थापन गनय 
मन्रालर्ले तोकेको मनकार् वा संस्थाले एजेन्सीसगँ तोवकए 
बमोम्जमको शलु्क मलन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम शलु्क उपलब्ध नगराएमा बैंक 
ग्र्ारेन्टीको रूपमा कार्ायलर्मा राखेको रकमबाट कट्टा हनेु गरी 
फोहरमैला व्र्वस्थापन गनय तोकेको मनकार् वा संस्थालाई उपलब्ध 
गराइनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम रकम उपलब्ध गराएमा 
सम्बम्न्धत व्र्वसार्ीले बैंक ग्र्ारेन्टी बराबरको रकम पैंतीस ददनमिर 
दाम्खला गनुय पनेछ। 

9७. प्रमतवेदन वा वववरण पेश गनुयपने: (1) र्स ऐन बमोम्जम पर्यटकीर् 
गमतववमध सञ्चालन गने व्र्वसार्ीले तोवकए बमोम्जम आवमधक 
प्रमतवेदन मन्रालर् वा कार्ायलर् समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(2) उपदफा (1) मा लेम्खएदेम्ख बाहेक मन्रालर्ले समर् 
समर्मा र्स ऐन बमोम्जम इजाजत प्राप् त गरी पर्यटन व्र्वसार् 
सञ्चालन गने, गराउने फमय वा व्र्म्िसगँ आवश्र्क देम्खएमा अन्र् 
वववरण समेत माग गनय सक्नेछ। 
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(3) प्रदेश सरकारले र्स ऐन बमोम्जम सञ्चालन हनेु 
पर्यटकीर् गमतववमधमा जनुसकैु समर्मा मनरीक्षण गरी मनदेशन ददन 
र पर्यटकीर् गमतववमध सञ्चालन गनय इजाजत प्राप् त मनकार्को वहसाब 
वकताब तथा अन्र् अमिलेख जाँच्न जँचाउन सक्नेछ। 

(४) मन्रालर्ले इजाजत पर प्राप् त व्र्म्ि, फमय वा 
कम्पनीले पालन गनुयपने आचारसंवहता बनाई लाग ुगनय सक्नेछ र 
त्र्स्तो आचारसंवहताको पालना गनुय सम्बम्न्धत इजाजत पर प्राप् त 
व्र्म्िको कतयव्र् हनेुछ। 

9८. अरुलाई काम गनय ददन नहनेु: एजेन्सीको इजाजत पर प्राप् त व्र्म्ि 
वा होटल वा लज वा र्स ऐन बमोम्जमको अन्र् पर्यटन व्र्वसार् 
दताय गराउने फमय वा व्र्म्िले आफ्नो व्र्वसार् अरुलाई मधतो 
बन्धक ददन वा अरु कुनै वकमसमले आफ्नो व्र्वसार्को नामबाट 
अरु कसैलाई त्र्स्तो व्र्वसार् सञ्चालन गनय ददन ुहुँदैन। 

तर र्स ऐन बमोम्जम इजाजत मलई सञ्चालन गरेको पर्यटन 
व्र्वसार्ले कुनै बैंक तथा ववत्तीर् संस्थासँग कारोबार गनय र्स 
दफाले बाधा परु् र्ाएको मामनने छैन। 

9९. नेपाली पर्यटक सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था: प्रदेश सरकारले समर् 
समर्मा सूचना प्रकाशन गरी र्स ऐनमा उम्ल्लम्खत कुनै व्र्वस्था 
नेपाली पर्यटकहरुको सम्बन्धमा लागू नहनेु गरी तोकी ददन 
सक्नेछ। 

100. वववरणमा हेरफेर िएमा सूचना ददन ुपने: एजेन्सीको इजाजत परको 
लामग वा होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, 
रे टुराँ तथा ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार वा पर्यटन 
व्र्वसार्को दतायको लामग दरखास्त ददँदा खुलाएको वववरणमा कुनै 
हेरफेर गररएमा सो गरेको तीस ददनमिर उि व्र्वहोराको सूचना 
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पर्यटन व्र्वसार् सञ्चालन गनय इजाजत पर प्राप् त व्र्म्ि वा फमय 
वा कम्पनीले कार्ायलर् समक्ष सूचना ददन ुपनेछ। 

१०१. व्र्वसार् बन्द गनुय परेमा सूचना ददन ुपने: (1) र्स ऐन बमोम्जम 
कुनै पर्यटन व्र्वसार् दताय गरी सञ्चालन गने व्र्म्ि वा फमय वा 
कम्पनीले आफ्नो व्र्वसार् बन्द गरेमा बन्द गरेको मममतले तीस 
ददनमिर मन्रालर् वा कार्ायलर् समक्ष सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोम्जमको सूचना नददएमा मनजले प्रदेश 
सरकारलाई बझुाउन ुपने दावर्त्वबाट उन्ममु्ि पाउने छैन। 

१०2. छुट ददन सक्ने: नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको 
भ्रमण वषय, उत्सव, रावष्ट्रर् तथा प्रादेम्शक महत्वका कार्यिमहरु एवं 
प्रदेशमा िएका महामारी, प्राकृमतक ववपम्त्तका कारण पर्यटन 
उद्योगमा परेको असरलाई मध्र्नजर गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश िरी 
सञ् चामलत पर्यटन उद्योग वा कुनै ववशेष क्षेर वा कुनै ववषर्गत 
उद्योगलाई इजाजत शलु्क, नवीकरण, जररबानामा परैु वा आम्शंक 
छुट र उद्योगको पनुस्थायपनाको लामग सहर्ोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 

103.  रोक लगाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी मनम्श् चत स्थानमा मनम्श् चत अवमधका लामग मनम्श् चत 
व्र्वसार्को इजाजत नददने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

104. पर्यटक प्रहरी सम्बन्धी व्र्वस्था: (1) पर्यटकीर् क्षेर र स्वदेशी 
तथा ववदेशी पर्यटकको सरुक्षा सम्बन्धी कार्य गनय प्रदेश सरकारले 
प्रदेश प्रहरीलाइय पर्यटक प्रहरीको रूपमा खटाउन सक्नेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोम्जम खवटने प्रहरीको सञ्चालन र 
व्र्वस्थापन मन्रालर्ले सम्बम्न्धत प्रदेश प्रहरी हेने मन्रालर्को 
सहममतमा तोवकए बमोम्जम गनेछ। 

1०5.  फमय वा कम्पनी एक आपसमा गामिन सक्नेाः कम्तीमा पाँच वषय 
काम गरेको फमय वा कम्पनी एक आपसमा गामिन चाहेमा प्रचमलत 
कानून बमोम्जम गामिन सक्नेछन।्  

1०6.  सहकारी संस्था वा समूहले पर्यटन उद्योग/व्र्वसार् सञ्चालन गनय 
सक्नेाः सहकारी संस्था वा समूह/सङ् घले पर्यटन उद्योग सञ्चालन 
गनय चाहेमा र्स ऐनमा उल्लेख िएका उद्योग/व्र्वसार् सञ्चालन 
गनय सक्नेछ। 

तर दण्ड जररबाना सम्बन्धी कारबाही गने अमधकार 
प्रत्र्ार्ोजन गनय पाइने छैन। 

1०7. दक्ष जनशम्ि उत्पादनाः पर्यटन क्षेरमा आवश्र्क पने दक्ष जनशम्ि 
उत्पादन गनय तामलम/प्रम्शक्षण सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था तोवकए 
बमोम्जम हनेुछ। 

1०८. प्राकृमतक वा मानव मनममयत जलाशर्मा बोवटङ्ग लगार्तका पर्यटकीर् 
गमतववमध सञ्चालन: प्राकृमतक वा मानव मनममयत जलाशर्हरुमा बोवटङ्ग 
लगार्तका पर्यटकीर् गमतववमध सञ्चालन गनय प्रदेश सरकारले 
सहजीकरण गनय सक्नेछ। 

1०9.  शाखा खोल्न पाउनेाः होटल तथा पर्यटन उद्योगले प्रदेशमिर शाखा 
खोल्न पाउने छन।् र्स सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोम्जम 
हनेुछ। 

110.  उद्योगी/व्र्वसार्ी तामलम कक्षााः (१) ववद्यमान कानून, सामाम्जक 
उत्तरदावर्त्व, कर प्रणाली, व्र्वस्थापकीर् दक्षता अमिवृवर्द्, 
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बजारीकरण लगार्तका ववषर्मा प्रदेश सरकारले उद्योगी/व्र्वसार्ी 
तामलम कक्षा सञ्चालन गनेछ।  

(२) तामलम कक्षा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोम्जम 
हनेुछ। 

1११.  आपतकालीन खोज, उर्द्ार तथा उपचार सम्बन्धी व्र्वस्थााः  
दघुयटनामा परेका,  सम्पकय  ववहीन िई बपेत्ता िएका वा गम्िीर 
स्वास््र् अवस्था िएका पर्यटन श्रममक तथा पर्यटकको खोज, उर्द्ार 
तथा उपचार सम्बन्धी व्र्वस्थाका लामग प्रदेश सरकारले 
आपतकालीन खोज, उर्द्ार तथा उपचार सम्बन्धी आवश्र्क व्र्वस्था 
गनय सक्नेछ।  

112. ववद्यतुीर् वटकट तथा सेवा सम्बन्धी व्र्वस्थााः प्रदेश सरकारले 
पर्यटकका लामग शलु्क लाग्ने व्र्वस्था िएका सबै पर्यटकीर् क्षेरमा 
ववद्यतुीर् वटकट, सेवा सम्बन्धी जानकारी तथा पर्यटक र 
पथप्रदशयकको वववरणको लामग आवश्र्क पने कार्ायलर् वा 
काउण्टरको व्र्वस्था गनय,  गराउन सक्नेछ। 

1१3. प्रिावकाररता मापन गररने: (१) मन्रालर्ले र्ो ऐन प्रारम्ि िएको 
पवहलो वषय र त्र्सपमछ प्रत्रे्क तीन/तीन वषयमा र्स ऐनको 
कार्ायन्वर्नको प्रिावकाररता अध्र्र्न गरी सो को प्रमतवदेन प्रदेश 
सरकार माफय त प्रदेश सिाको सम्बम्न्धत समममत समक्ष पेश गनुय 
पनेछ।  

(२) ववद्यतुीर् वटकट तथा सेवा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था 
तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

११4.  इजाजत परको िाषा: र्स ऐन अन्तगयतका फारामहरु नेपाली तथा 
अङ्ग्रजेी िाषामा छपाई गरी प्रर्ोग गनय सवकनेछ। 
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1१5. अमधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्ने: (१) र्स ऐन बमोम्जम प्रदेश 
सरकारलाई प्राप् त अमधकारमध्रे् सब ैवा केही अमधकार मन्रालर्लाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ। 

(2) र्स ऐन बमोम्जम मन्रालर्लाई प्राप् त अमधकार मध्रे् 
सबै वा केही अमधकार मातहतको कार्ायलर् वा कुनै अमधकारी तोकी 
त्र्स्तो अमधकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ। 

तर दण्ड जररबाना सम्बन्धी कारबाही गने अमधकार 
प्रत्र्ार्ोजन गनय पाइने छैन। 

1१6. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्र्क हेरफेर वा 
थपघट गनय सक्नेछ। 

११7. मनर्म, मनदेम्शका, कार्यववमध एवं मापदण्ड बनाउने अमधकार: (1) 
र्स ऐनको उदे्दश्र् कार्ायन्वर्न गनय प्रदेश सरकारले आवश्र्क मनर्म 
बनाउन सक्नेछ। 

(2) मन्रालर्ले र्स ऐन तथा मनर्मको अमधनमा रही 
मनदेम्शका, कार्यववमध एवं मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

1१8.  र्सै ऐन बमोम्जम हनेु: र्स ऐनमा लेम्खएका कुराहरुको हकमा र्सै 
ऐन बमोम्जम र अन्र् कुराको हकमा सो सम्बन्धी व्र्वस्था प्रदेश 
कानूनमा िए सोही बमोम्जम र निए प्रचमलत सङ् घीर् कानून 
बमोम्जम हनेुछ। 

119. बचाउ: र्स ऐनको कार्य क्षेरमिर परेका र्ो ऐन जारी हनु ुअम्घ 
प्रदेश सरकार र अन्तगयतका मनकार्बाट िए गरेका कामहरु र्सै 
ऐन अन्तगयत िए गरेको मामननेछ। 
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अनसूुची- १ 

(दफा ३ को उपदफा (५) र दफा 9 को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत) 

दताय तथा नवीकरण शलु्क 

 

होटल, तारे (स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल,  लज,  रे टुरा ँतथा ररजटय,  पव, 
लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार दताय तथा नवीकरण शलु्क: 

मस. 
नं. 

होटलको 
वकमसम 

दताय 
शलु्क 
रु. 

नवीकरण शलु्क रु. 

कैवफर्त 

म्र्ाद 
नाघेको 
३५ 
ददनस
म्म 

म्र्ाद नाघेको 
तीन 

मवहनास
म्म थप 

छ 
मवहनास
म्म थप 

एक 
वषयसम्म 
थप 

१. साधारण 
होटल, लज 
तथा रेषु्टरा ँ

5,००0 5,००0 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमतवषय 
100% का 
दरले थप। 

२. ररसोटय, पव, 
लाउन्ज तथा 

बार 

7,500 7,500 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमत 
वषय 100% 
का दरले थप। 

३. पर्यटक 
आवास 

(साधारण) 
तथा एक 
तारे होटल 

10,000 10,000 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमत 
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मस. 
नं. 

होटलको 
वकमसम 

दताय 
शलु्क 
रु. 

नवीकरण शलु्क रु. 

कैवफर्त 

म्र्ाद 
नाघेको 
३५ 
ददनस
म्म 

म्र्ाद नाघेको 
तीन 

मवहनास
म्म थप 

छ 
मवहनास
म्म थप 

एक 
वषयसम्म 
थप 

वषय 100% 
का दरले थप। 

४. दईु तारे 
होटल 

20,000 20,000 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमत 
वषय 100% 
का दरले थप। 

5. तीन तारे 
होटल 

30,000 30,000 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमत 
वषय 100% 
का दरले थप। 

6. पर्यटक 
आवास 

(मडलक्स) 

40,000 40,000 10% 25% 50% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषयको 
जररबाना 
समेतको कुल 
रकममा प्रमत 
वषय 100% 
का दरले थप। 
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मस. 
नं. 

होटलको 
वकमसम 

दताय 
शलु्क 
रु. 

नवीकरण शलु्क रु. 

कैवफर्त 

म्र्ाद 
नाघेको 
३५ 
ददनस
म्म 

म्र्ाद नाघेको 
तीन 

मवहनास
म्म थप 

छ 
मवहनास
म्म थप 

एक 
वषयसम्म 
थप 

७ होटलमिर 
छुटै्ट 
व्र्वसार्को 
रूपमा 
सञ्चालन 
िएका 
डान्सबार, 
मोटल, 
कवफसप, 
साउना, 
ज्र्ाकुजी 
सेन्टर, जीम 
क्लब, 
स्वीममङ्ग पूल, 
हेल्थ क्लब, 
ब्र्वुटपालयर, 
नाइट क्लब 

5,००0 ५,००० २५% ५0% 100% सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय 
१००% का 
दरले थप 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 प्रदेश आमथयक ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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अनसूुची- २ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सगँ सम्बम्न्धत) 

 

होटल, तारे(स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँतथा 
ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बार सञ्चालन  इजाजत पर 

 

इजाजत पर सङ् ख्र्ा: 
 

मनम्न मलम्खत वववरण िएको होटल/तारे(स्टार) होटल/पर्यटक स्तरको 
होटल/लज/रे टुराँ तथा ररजटय/पव/लाउञ्ज/ होमस्टे /बार सञ्चालन गनय प्रदेश 
पर्यटन ऐन, २०७8 बमोम्जम र्ो इजाजत पर प्रदान गररएको छ। 

१. इजाजत पर प्राप् त फमय वा कम्पनीको 
(क) नाम, थराः 
(ख) ठेगानााः 
(ग) धनी/संस्थापक शेर्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरणाः 

२. होटल, तारे(स्टार) होटल, पर्यटक स्तरको होटल, लज, रे टुरा ँतथा 
ररजटय, पव, लाउञ्ज, होमस्टे तथा बारकोाः- 

     (क) नाम, थराः 
(ख) कार्ायलर् रहने ठेगानााः 
(ग) शाखा कार्ायलर् रहने ठेगानााः 

३. अवमध: ................. देम्ख ............... सम्म 

इजाजत पर ददने अमधकारीको  

दस्तखताः  

नाम:  

पद :  

मममत :   कार्ायलर्को छाप 
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इजाजत पर नवीकरणको वववरण 

नवीकरण 
मममत 

नवीकरणको 
अवमध 

नवीकरण गने 
अमधकारीको कैवफर्त 

नाम हस्ताक्षर  

     

     

     

     

     

 

(क)   र्ो प्रमाणपरको अवमध पाँच वषयको हनेुछ र समर् समाप् त हनु ु
अगामड नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(ख)  र्ो प्रमाणपर हराएमा वा च्र्ामतएमा पनुाः प्रमतमलवप मलनका लामग 
एक हजार रूपैर्ाँ लाग्नेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा १२ को उपदफा (१) र उपदफा (२) सँग सम्बम्न्धत) 

फमय वा कम्पनीको पुँजी र सरुक्षण रकम 

 

१. एजेन्सी सञ्चालनका लामग आवश्र्क फमय वा कम्पनीको पूँजी 

मस.नं. एजेन्सी 
फमय/ 
कम्पनी 

चाल ुवा चिुा 
पूँजी रु. 
(कम्तीमा) 

कैवफर्त 

१. साहमसक पर्यटन तथा 
जलर्ारा एजेन्सी 

फमय २५,००,०००  

कम्पनी ५०,००,०००  

२. ट्रािल एजेन्सी 
फमय २५,००,०००  

कम्पनी ५०,००,०००  

३. टे्रवकङ्ग एजेन्सी 
फमय २५,००,०००  

कम्पनी ५०,००,०००  

४. 
पर्यटक र्ातार्ात 
एजेन्सी 

फमय २५,००,०००  

कम्पनी ५०,००,०००  

 

२. एजेन्सी सञ्चालनका लामग आवश्र्क सरुक्षण रकम: 
(क)  साहमसक पर्यटन तथा जलर्ारा एजेन्सीको हकमा कम्तीमा 

पाँच लाख रूपैर्ाँ कार्ायलर्को नाममा बैंक ग्र्ारेन्टी राख् न ु
पने। 

(ख)  ट्रािल एजेन्सीको हकमा कम्तीमा पाँच लाख रूपैर्ा ँ
कार्ायलर्को नाममा बैंक ग्र्ारेन्टी राख् न ुपने।  

(ग) टे्रवकङ्ग एजेन्सीको हकमा पाँच लाख रूपैर्ाँ कार्ायलर्को 
नाममा बैंक ग्र्ारेन्टी राख् न ुपने। 

(घ)  पर्यटक र्ातार्ात एजेन्सीको हकमा पाँच लाख रूपैर्ा ँ
कार्ायलर्को नाममा बैंक ग्र्ारेन्टी राख् न ुपने। 
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अनसूुची- ४ 

(दफा १३ को  उपदफा (३), १४ को उपदफा (१) र (२), दफा २6 र दफा ३6 
को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्धत) 

दताय (इजाजत) तथा नवीकरण शलु्क 

 

१. एजेन्सीको दताय (इजाजत) शलु्क तथा नवीकरण शलु्क रु.: 

एजेन्सीको 
वकमसम 

पैँमतस 
ददनमिर 

तीन 
मवहनासम्म 

थप 

छ 
मवहनासम्म 

थप 

एक 
वषयसम्म 
थप 

एक 
वषयिन्दा 
पमछ थप 

सबै 
एजेन्सीहरु  

25000 10% 1५% 25% 

सो िन्दा 
पमछ 

प्रत्रे्क वषय 
100%का 
दरले थप  

 

२. साहमसक पर्यटन एजेन्सीद्वारा सञ्चालन गररने विर्ाकलापहरुका लामग 
वावषयक इजाजत शलु्क: 
(क) वावषयक इजाजत शलु्क: 

मस.नं. विर्ाकलाप वावषयक इजाजत शलु्क रु. कैवफर्त 

१. स्कीईङ्ग 2५,०००  

२. वहमतालमा डाईमिङ्ग 2५,००० 

३. बञ् जी जम्म्पङ 40,००० 

४. जीप फ्लार्र 40,००० 

५. क्र्ानोमनङ 30,००० 
6. क्र्ानोवप वावकङ्ग 1५,००० 
७. अन्र् साहमसक 

गमतववमध 
5०,००० 
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(ख) र्सै अनसूुचीको खण्ड २ को (क) को मस.नं. (७) मा 
उम्ल्लम्खत अन्र् साहमसक गमतववमध/विर्ाकलाप सञ्चालन गनय 
मनवेदन पनय आएमा र मन्रालर्ले सञ्चालन गनय उपर्िु 
देखेमा तोवकएको वावषयक शलु्क मलइय सञ्चालन गनय इजाजत 
ददन सक्नेछ। 

३.  मनोरञ् जनात्मक पर्यटन व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण शलु्क: 

मस.नं. विर्ाकलाप 
दताय शलु्क 

रु. 

वावषयक 
नवीकरण 
शलु्क रु. 

कैवफर्त 

१ केबलकार:    

1.1 पाँच डब्बासम्म 
िएको 

५०,००० 10,०००  

1.2 छदेम्ख दश 
डब्बासम्म िएको 

7५,००० 15,०००  

1.3 एघारदेम्ख पन्र 
डब्बासम्म िएको 

1,0०,००० 20,०००  

1.4 सोह्रदेम्ख बीस 
डब्बासम्म िएको 

1,5०,००० 30,०००  

1.5 एक्काइसदेम्ख पच्चीस 
डब्बासम्म िएको 

2,0०,००० 40,०००  

1.6 पच्चीस िन्दा बढी 
डब्बा िएको 

2,5०,००० 50,०००  

२ एम्रू्ज्मेन्ट पाकय  वा 
फन पाकय  

५०,००० ५,०००  

3 अन्र् पाकय  3०,००० 6,०००  
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(क) र्दद कसैले र्ो ऐन प्रारम्ि िएको मममतसम्म इजाजत पर 
नवीकरण गराउन नसकेको िएमा इजाजत पर प्राप् त व्र्म्िले 
त्र्स्तो इजाजत पर नवीकरण गराउन चाहेमा र्ो ऐन प्रारम्ि 
िएको एक वषयमिर प्रमतवषय दताय शलु्कको शतप्रमतशतका दरले 
दस्तरु मलई एक पटकको लामग मन्रालर् वा कार्ायलर्ले 
नवीकरण गरी ददन सक्नेछ। 

(ख) मामथ उम्ल्लम्खत बमोम्जमको म्र्ादमिर पमन कसैले इजाजत पर 
नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो इजाजत पर स्वताः रद्द हनेुछ। 
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अनसूुची- ५ 

(दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्धत) 

एजेन्सी सञ्चालन इजाजत पर 

 

इजाजत पर सङ् ख्र्ा: 

मनम्न मलम्खत वववरण िएको ट्रािल/टे्रवकङ्ग/सावहसक पर्यटन तथा 
जलर्ारा/पर्यटक र्ातार्ात एजेन्सी सञ्चालन गनय प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७8 
बमोम्जम र्ो इजाजत-पर प्रदान गररएको छ। 

१. इजाजत पर प्राप् त फमय वा कम्पनीको 
(क) नाम, थराः 
(ख) ठेगाना: 
(ग) धनी/संस्थापक शेर्रधनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरण: 

२.  एजेन्सीको 
(क) नाम, थराः 
(ख) कार्ायलर् रहने ठेगाना: 
(ग) शाखा कार्ायलर् रहने ठेगाना: 

३.  एजेन्सीको अवमध: ................. देम्ख ............... सम्म इजाजत 
पर ददने अमधकारीको  

दस्तखत:  

नाम, थराः  

पद:  

मममत:             कार्ायलर्को छाप 
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इजाजत पर नवीकरणको वववरण 

नवीकरण 
मममत 

नवीकरणको 
अवमध 

नवीकरण गने अमधकारीको 
कैवफर्त 

नाम हस्ताक्षर 

     

     

     

     

     

 

(क)  र्ो प्रमाणपरको अवमध पाचँ वषयको हनेुछ र समर् समाप् त हनु ुअगामड 
नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(ख)  र्ो प्रमाणपर हराएमा वा च्र्ामतएमा पनुाः प्रमतमलवप मलनका लामग 
एक हजार रूपैर्ाँ लाग्नेछ। 
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अनसूुची- ६ 

(दफा २४ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत) 

स्कीइङ्ग‚ वहमतालमा डाईमिङ्ग तथा अन्र् साहमसक गमतववमध गनय 
चाहनेले पेश गनुय पने कागजात 

१. स्कीइङ्ग तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग गनय चाहने दलले अनमुमतका लामग 
इजाजत प्राप् त साहमसक पर्यटन एजेन्सी माफय त पेश गनुय पने प्रमाण 
कागजात: 

(क) एजेन्सीको अवमध कार्म रहेको इजाजत परको प्रमाम्णत 
प्रमतमलवप, 

(ख)  स्कीइङ्गको हकमा स्कीइङ्ग गने वहमाली क्षेरको नाम, अवमध, 
नक्सा सवहतको वववरण, 

(ग)  डाइमिङ्गको हकमा डाइमिङ्ग गने वहमतालको नाम, अवमध र 
नक्सा सवहतको वववरण, 

(घ)  दलमा सम्म्ममलत हनेु नेता तथा सदस्र्हरुको एक/एक प्रमत 
फोटोसवहत व्र्म्िगत वववरण, पासपोटय र मिषाको प्रमतमलवप, 

(ङ)  स्कीइङ्गको हकमा सलामी बापत लाग्ने दस्तरु दश जनासम्म 
सदस्र् िए पवयतारोहण वा टे्रवकङ्ग दस्तरु बाहेक ववदेशी 
पर्यटकको लामग प्रमतव्र्म्ि पचास अमेररकी डलर, साकय  
राष्ट्रका पर्यटकका लामग प्रमतव्र्म्ि दईु हजार रूपैर्ाँ र 
नेपाली पर्यटकलाई प्रमतव्र्म्ि एक हजार रूपैर्ाँ र सोिन्दा 
बढी सदस्र्हरु िएमा प्रमत थप सदस्र् एक सर् अमेररकी 
डलरका दरले मन्रालर्ले तोकेको खातामा बझुाएको बैंक 
िौचर, 

(च)  डाइमिङ्गको हकमा सलामी बापत लाग्ने दस्तरु पवयतारोहण 
वा टे्रवकङ्ग दस्तरु बाहेक ववदेशी पर्यटकको लामग प्रमतव्र्म्ि 
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पचास अमेररकी डलर बराबरको रकम, साकय  राष्ट्रका 
पर्यटकका लामग प्रमतव्र्म्ि दईु हजार रूपैर्ाँ र नेपाली 
पर्यटकलाई प्रमतव्र्म्ि एक हजार रूपैर्ाँ 
मन्रालर्/कार्ायलर्ले तोकेको खातामा बझुाएको बैंक 
िौचर, 

(छ)  फोहरमैला व्र्वस्थापनको लामग मन्रालर्ले तोकेको धरौटी 
खातामा पाँच सर् अमेररकी डलर बराबरको रकम गरी सो 
को िौचर, (फोहरमैला व्र्वस्थापनको लामग स्थानीर् तहले 
शलु्क तोक्न सक्नेछ र सम्बम्न्धत स्थानीर् तहले तोके 
बमोम्जमको शलु्क स्थानीर् तहमा बझुाएको प्रमाण पेश गरी 
मनवेदन ददएमा मन्रलर्मा जम्मा िएको धरौटी रकम वफताय 
हनेुछ।) 

(ज)  हेमलकप्टरको प्रर्ोग गनुय पने िए सो को लामग नेपाल 
नागररक उड्डर्न प्रामधकरणको स्वीकृमत प्राप् त गरेको पर, 

(झ)  मनदेम्शत क्षेरमा उडान गनुय पने िए गृह मन्रालर्को 
स्वीकृमत पर, 

(ञ) सम्पकय  अमधकृत लगार्त श्रममकहरुको नेपाल सरकारबाट 
मान्र्ता प्राप् त कुनै मबमा कम्पनीसँग व्र्म्िगत दघुयटना तथा 
औषधोपचारको लामग मबमा गराएको कागजात। 

२. स्कीइङ्ग तथा वहमतालमा डाईमिङ्ग बाहेक अन्र् साहमसक विर्ाकलाप 
गनय चाहने दलले अनमुमतका लामग इजाजत प्राप् त साहमसक पर्यटन 
एजेन्सी माफय त पेश गनुयपने प्रमाण कागजात: 

(क)  साहमसक विर्ाकलापको वववरण, सञ्चालन हनेु स्थान, अवमध 
र सम्िव िएसम्म नक्सा, 
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(ख)  विर्ाकलापमा सम्म्ममलत हनेु दलका नेता तथा 
सदस्र्हरुको एक/एक प्रमत फोटो सवहत व्र्म्िगत वववरण,  

पासपोटय र मिषाको प्रमाम्णत प्रमतमलवप, 
(ग)  सम्बर्द् एजेन्सीको अवमध कार्म रहेको इजाजत परको 

प्रमाम्णत प्रमतमलवप, 
(घ)  अनमुमत (सलामी) शलु्क बापत ववदेशी पर्यटकलाई 

प्रमतव्र्म्ि पचास अमेररकी डलर बराबरको रकम, साकय  
राष्ट्रका पर्यटकका लामग प्रमतव्र्म्ि पाँच सर् रूपैर्ाँ र 
नेपाली पर्यटकलाई प्रमतव्र्म्ि एक सर् रूपैर्ाँ बझुाएको 
बैंक िौचर, 

(ङ)  प्रमत दलका लामग फोहरमैला व्र्वस्थापनको लामग 
मन्रालर्ले तोकेको धरौटी खातामा मन्रालर्ले तोके 
बमोम्जमको रकम जम्मा गरी सो को बैंक िौचर, 
(फोहरमैला व्र्वस्थापनका लामग स्थानीर् तहले शलु्क 
तोक्न सक्नेछ तथा सम्बम्न्धत स्थानीर् तहले तोके 
बमोम्जमको शलु्क स्थानीर् तहमा बझुाएको प्रमाण पेश गरी 
मनवेदन ददएमा मन्रालर्मा जम्मा िएको धरौटी रकम वफताय 
हनेुछ।)  
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अनसूुची-  7 
(दफा २४ को उपदफा (५) सँग सम्बम्न्धत) 

साहमसक पर्यटनका लामग दलसगँ जाने सम्पकय  व्र्म्िले पेश गनुय पने 
प्रमतवेदन 

१.  आफू संलग्न िएको साहमसक पर्यटन विर्ाकलापको नाम: 
२.  सञ्चालन गने दलको नाम: 
३.  दलमा रहेका सदस्र्हरुको सङ् ख्र्ा: 
४.  दलको नेताको नाम: 
५.  काममा लगाइएका श्रममकहरुको सङ् ख्र्ा: 
६.  सम्बम्न्धत टे्रवकङ्ग एजेन्सीको नाम: 
७.  सञ्चालन गरेको स्थान: 
८.  मिवफङ्ग िएको मममत: 
९.  प्रस्थान गरेको मममत र माध्र्म: 
१०.  र्ाराको दैमनक वववरण: 

ठाउँ मममत ददन 

   

   

   

११.  सञ्चालन गने स्थानमा पगुेको मममत: 
१२.  सञ्चालनको अवमध (र्ारा मागयसवहत) मा उठेका समस्र्ा र  

समाधानका प्रर्ास: 
१३.  सञ्चालन अवमधमा कुनै दघुयटना िएको िए सो को वववरण : 
१४.  सञ्चालन िएको स्थानमा मबताएको ददन: 
१५.  लस्कर मागय तथा पलुपलेुसाहरुको अवस्था: 
१६.  लस्कर मागयमा उपलव्ध सेवाको अवस्था र स्तर: 
१७.  सञ्चालन िएको स्थानबाट प्रस्थान मममत: 
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१८.  फकेको मममत: 
१९.  पेश गनुयपने कागजात: 

(क) र्ारा गरेको वटकट (आतेजाते) 
(ख) सञ्चालन िएको ठाउँमा दलसँग म्खम्चएको फोटो 
(ग) अन्र् कुनै सझुाव िए त्र्सको प्रमतवेदन। 

प्रमतवेदन पेश गने सम्पकय  व्र्म्िको: 
 

सही: 
नाम, थराः 
कार्ायलर्: 
फोन नं.     कार्ायलर्............... 
     मनवास........................ 
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अनसूुची- 8 

(दफा २४ को उपदफा (१७) को खण्ड (ख) सगँ सम्बम्न्धत) 

साहमसक पर्यटनका लामग दलसगँ जाने सम्पकय  अमधकृतले पेश गनुयपने 
प्रमतवेदन 

१.  आफू संलग्न िएको साहमसक पर्यटन विर्ाकलापको नाम: 
२.  सञ्चालन गने दलको नाम: 
३.  दलमा रहेका सदस्र्हरुको सङ् ख्र्ा: 
४.  दलको नेताको नाम: 
५.  काममा लगाइएका श्रममकहरुको सङ् ख्र्ा: 
६.  सम्बम्न्धत टे्रवकङ्ग एजेन्सीको नाम: 
७.  सञ्चालन गरेको स्थान: 
८.  मिवफङ्ग िएको मममत: 
९.  प्रस्थान गरेको मममत र माध्र्म: 
१०.  र्ाराको दैमनक वववरण: 

ठाउँ मममत ददन 

   

   

   

११.  सञ्चालन गने स्थानमा पगुेको मममत: 
१२. सञ्चालनको अवमध (र्ारा मागयसवहत) मा उठेका समस्र्ा र 

समाधानका प्रर्ास: 
१३.  सञ्चालन अवमधमा कुनै दघुयटना िएको िए सो को वववरण: 
१४.  सञ्चालन िएको स्थानमा मबताएको ददन: 
१५.  लस्कर मागय तथा पलुपलेुसाहरुको अवस्था: 
१६.  लस्कर मागयमा उपलब्ध सेवाको अवस्था र स्तर: 
१७.  सञ्चालन िएको स्थानबाट प्रस्थान मममत: 
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१८.  फकेको मममत: 
१९.  पेश गनुयपने कागजात: 

(क) र्ारा गरेको वटकट (आतेजाते) 
(ख) सञ्चालन िएको ठाउँमा दलसँग म्खम्चएको फोटो 
(ग) अन्र् कुनै सझुाव िए त्र्सको प्रमतवेदन। 

प्रमतवेदन पेश गने सम्पकय  अमधकृतको: 
सही: 
नाम, थराः 
कार्ायलर्: 
फोन नं.    कार्ायलर्............... 

मनवास............. 
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अनसूुची- 9 

(दफा २8 को उपदफा (३) र दफा 30 को उपदफा (२) सँग 
सम्बम्न्धत) 

पथप्रदयशक (गाइड) को इजाजत तथा नवीकरण शलु्क 

 

मस. 
नं. 

वकमसम 

दताय 
शलु्क 
रु. 

नवीकरण शलु्क रु 

कैवफर्त छ 
मवहनासम्म 

म्र्ाद 
नाघेको 
एक 

वषयसम्म 
थप 

१ पोटयर 
गाइड 

500 500 10% 

सो िन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय १० 
प्रमतशतका दरले 
थप। 

2 अन्र् पथ 
प्रदशयक 

1000 1000 10% 

सो िन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय १० 
प्रमतशतका दरले 
थप। 

3 जलर्ारा 
पथ 
प्रदशयक 

1200 1200 10% सो िन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय १० 
प्रमतशतका दरले 
थप। 

4 पदर्ारा 
प्रदशयक 

15०० 1500 10% सो िन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय १० 
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प्रमतशतका दरले 
थप। 

5 सम्पकय  
व्र्म्ि 

20०० 2000 10% सो िन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय १० 
प्रमतशतका दरले 
थप। 

नोटाः अन्र्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापमन र्ो अनसूुची मममत 2079 
साउन १ गतेदेम्ख लाग ुहनेुछ। 

  



 

95 
 

अनसूुची- १० 

(दफा 31 सँग सम्बम्न्धत) 
पथप्रदशयकको वगीकरण  

(१)  धाममयक पथप्रदशयक (Religious Guide) 

(२)  पदर्ारा पथप्रदशयक (Trekking Guide) 

(३)  जलर्ारा पथप्रदशयक (River Guide)  

(४)  पवयतीर् प्रमखु पथप्रदशयक (Mountain Leader) 

(५)  पवयतीर् पथप्रदशयक (Mountain Guide)  

(६)  सांस्कृमतक पथप्रदशयक (Culture and Tour Guide) 

(७)  छाँगो रोहण पथप्रदशयक (Canyoning Guide) 

(८)  सफारी पथप्रदशयक (Safari Guide) 

(९)  स्थानीर् पथप्रदशयक (Local  Guide) 

(१०) पोटयर गाइड  (Porter Guide)  

(११) सम्पदा पथप्रदशयक (Heritage  Guide) 

(१२) अन्र् पथप्रदशयक (Other Guide) 
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अनसूुची- ११ 
(दफा ६२ सँग सम्बम्न्धत) 

शपथ  

म……………………………… सत्र् मनष्ठापूवयक शपथ मलन्छु वक प्रदेश पर्यटन 
ववकास समममतको प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको हैमसर्तले मलाई तोवकएको 
काम मेरो ज्ञान वववेकले जाने बझुेसम्म इमान, धमय तथा कतयव्र् सम्झी समममत 
प्रमत वफादार रही िर्, पक्षपात वा दे्वष नराखी लोि, लालच, मोलावहजा नगरी 
अनशुासनमा रही प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ र सो अन्तरगत बनेको 
मनर्मावली समेतको अमधनमा रही आफ्नो कतयव्र्को पालना गनेछु। मलाई 
ज्ञान हनु आएको कुनै गोप्र् कुरा अमधकृत व्र्म्िलाई बाहेक अरु कसैलाइ 
म आफ्नो पदमा बहाल रहे वा नरहेको जनुसकैु अवस्थामा पमन प्रत्र्क्ष वा 
अप्रत्र्क्ष रुपले िने्न वा संकेत गने छैन। 

 

शपथ ग्रहण गनेको        शपथ ग्रहण गरेको प्रमाम्णत  

नाम, थराः  गने अमधकारीको 
दस्तखताः  नाम, थराः 
पदाः  दस्तखताः 
मममताः  पदाः 
 मममताः 
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अनसूुची- 1२ 

(दफा ८5 को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत 

सङ् घ दताय तथा नवीकरण शलु्क 

 

मस. 
नं. 

सङ् घको 
वकमसम 

दताय 
शलु्क 
रु. 

नवीकरण शलु्क रु. 

कैवफर्त 

म्र्ाद 
नाघेको 
पैँमतस 

ददनसम्म 

म्र्ाद नाघेको 
तीन 

मवहनासम्म 
थप 

छ 
मवहनासम्म 

थप 

एक 
वषयसम्म 
थप 

१. 

म्जल्ला 
ववषर्गत 
सङ् घ 

20,००0 10,००0 10% 25% 50% 

सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय 
10% का 
दरले थप। 

२. 

म्जल्ला 
सङ् घ 

25,000 12,500 10% 25% 50% 

सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय 
10% का 
दरले थप। 

३. 

प्रदेश 
ववषर्गत 
सङ् घ 

30,000 15,000 10% 25% 50% 

सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय 
10% का 
दरले थप। 

४. 

प्रदेश 
सङ् घ  

35,000 17,500 10% 25% 50% 

सोिन्दा पमछ 
प्रत्रे्क वषय 
10% का 
दरले थप। 

 
 


