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सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ववधेर्क, २०७७ 
 

प्रस्तावना: सुदरूपश्चिम प्रदेश भित्रका पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीर् महत्वका ववषर्को संरक्षण, व्र्वस्थापन, 
ववकास एवं प्रवर्दयधन गरी पर्यटन क्षेत्र मार्य त जनताको आर्थयक उन्नतत गने ववषर्लाई मध्र्नजर राखी  
पर्यटकको स्वास््र्, सुववधा र हहत समेतलाई कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् िएकाल,े 

सुदरूपश्चिम प्रदेश सिाले र्ो ऐन बनाई लागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

  प्रारश्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्स ऐनको नाम “सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 
 

२.  पररिाषा : ववषर् वा प्रसगंले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा, 

(क) ''ईजाजतपत्र'' िन्नाले ऐन र र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्मावली, तनदेभशका तथा 
 कार्यववर्ध बमोश्जम व्र्वसार्ीलाई प्रदान गररने अनुमततपत्रलाई सम्झनु पछय । 

(ख) ''कार्यकारी अधधकृत'' िन्नाले दर्ा ६४ बमोश्जमको प्रदेश पर्यटन बोर्यको कार्यकारी 
अर्धकृत सम्झनु पछय । 

(ग) “कार्ायलर्” िन्नाले पर्यटनसँग सम्बश्न्धत पर्यटन व्र्वसार्को दताय तथा नवीकरण 
सम्बन्धी काम गने मन्त्रालर् मातहतको कार्ायलर्लाई सम्झनु पछय  । 

(घ) “कोष” िन्नाले दर्ा ६७ बमोश्जमको प्रदेश पर्यटन बोर्यको कोषलाई सम्झनु पछय  
। 

(ङ) “जलर्ात्रा” िन्नाले रु्ङ्गा, नाउ, ररिरबोट, वा अन्र् त्र्स्तै प्रकृततको नदीमा 
तैररने जलर्ात्राको साधन प्रर्ोग गरी मनोरञ्जन, प्राकृततक तथा साँस्कृततक 
दृचर्ावलोकनका लार्ग गररने र्ात्रा सम्झनु पछय । 

(ि)  “ट्रािल एजेन्सी” िन्नाले पर्यटक वा अन्र् व्र्श्ततको तनभमत्त शुल्क भलई भ्रमण,  
बसोबास तथा आधुतनक सवारीको साधन उपलब्ध िएका स्थानहरुमा 
दृचर्ावलोकनसम्बन्धी प्रबन्ध भमलाउने व्र्श्तत, र्मय वा कम्पनी सम्झनु पछय । 

(छ)  “टे्रककङ्ग एजने्सी” िन्नाले पर्यटक वा अन्र् व्र्श्ततहरुलाई ववववध प्राकृततक एवं 
सासँ्कृततक दृचर्ावलोकन गराउने उर्ददेचर्ले शुल्क भलई ववभिन्न स्थानहरुमा 
र्ात्राको प्रबन्ध भमलाउने व्र्श्तत, र्मय वा कम्पनी सम्झनु पछय । 

(ज) “तोककएको वा तोककए बमोश्जम” िन्नाले र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेका 
तनर्ममा  तोककएको वा तोककए बमोश्जम सम्झनु पछय । 
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(झ) ''दरखास्तवाला'' िन्नाले ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजने्सी वा पर्यटकस्तरीर् होटल, लज, 
रेषटँुरा, ररसोटय वा बार, पथ प्रदशयक, जलर्ात्रा वा अन्र् र्स्तै प्रकारको पर्यटन 
व्र्वसार् गनयको तनभमत्त मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त पेश गने पर्यटन व्र्वसार्ी 
सम्झनु पछय । 

(ञ) “पथ प्रदशयक” िन्नाले पाररश्रभमक भलई पर्यटकको साथमा गई पथ प्रदशयनको 
लार्ग काम गने र्स ऐन बमोश्जम ईजाजत प्राप्त व्र्श्तत सम्झनु पछय । 

(ट) “पर्यटक” िन्नाले ववदेशी मुलुकबाट भ्रमणको लार्ग नेपालमा आई र्स प्रदेशमा 
पर्यटकीर् उर्ददेचर्ले आउने गैरनेपाली नागररकलाई सम्झनुपछय । 

(ठ) ''पर्यटन व्र्वसार्ी'' िन्नाल ेट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी वा पर्यटकस्तरीर् होटल, 
लज, रेषटँुरा, ररसोटय वा बार, पथप्रदशयक, जलर्ात्रा वा अन्र् र्स्तै प्रकारको पर्यटन 
व्र्वसार् गने व्र्श्तत, र्मय वा कम्पनीलाई सम्झनु पछय ।  

(र्) “प्रदेश सरकार” िन्नाले सुदरूपश्चिम प्रदेशको मश्न्त्रपररषर्द सम्झनु पछय । 

(ढ)  “बोर्य” िन्नाल ेदर्ा ५४ बमोश्जम स्थापना िएको प्रदेश पर्यटन बोर्य सम्झनु पछय। 

(ण)  “मन्त्रालर्” िन्नाले सुदरूपश्चिम प्रदेशको पर्यटनसँग सम्बश्न्धत मन्त्रालर् सम्झनु   
पछय । 

(त) “ररिर गाइर्” िन्नाले जलर्ात्रा टोलीलाई जलर्ात्रामा सहर्ोग गने र्स ऐन र 
र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्मावली, तनदेभशका तथा कार्यववर्ध बमोश्जम 
ईजाजतपत्र प्राप्त व्र्श्तत सम्झनु पछय । 

(थ)  “ररसोटय”िन्नाले आधुतनक बनावटका साथै प्राकृततक, ऐततहाभसक तथा साँस्कृततक 
सम्पदा प्रततबबश्म्वत हुने गरी तनमायण गररएका पर्यटकीर् आवासलाई सम्झनु पछय 
। 

(द) “होटल” िन्नाले र्स ऐन बमोश्जम दताय िई सञ्िालन हुने पर्यटकस्तरीर् होटल 
सम्झनु  पदयछ । 

(ध) ''होटल व्र्वसार्ी'' िन्नाले मन्त्रालर्बाट पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय 
वा  बार सञ्िालन गने ईजाजत प्राप्त व्र्श्तत, र्मय वा कम्पनीलाई सम्झनु पछय । 

(न)  “होमस्टे” िन्नाले स्थानीर् मौभलक संस्कृतत झश्ल्कने गरी तनजी घर वा 
सामुदातर्क  आवासमा खाने, बस्ने र  मनोरञ्जन समेत गराउने उर्ददेचर्ले शुल्क 
भलई पर्यटकको  लार्ग गररने घरार्सी प्रबन्ध सम्झनु पछय । 

(प) ''वातावरणीर् अध्र्र्न'' िन्नाले वातावरण सम्वन्धी प्रिभलत कानून बमोश्जम गररने 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदनलाई सम्झनु पछय । 

(र्) ''स्थानीर् तह'' िन्नाले नगरपाभलका र गाउँपाभलकालाई सम्झनु पछय ।  

 

पररच्छेद – २ 
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ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्र्वस्था 

३. ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजने्सीको काम गनय ईजाजतपत्र ललनुपने: (१) प्रदेश भित्र ट्रािल वा टे्रककङ्ग 
 एजेन्सीको काम गनय िाहने व्र्श्ततले र्स ऐन बमोश्जम ईजाजतपत्र भलनु पनेछ । 

(२)  र्ो ऐन प्रारम्ि हुनु अतघ प्रिभलत कानून बमोश्जम ईजाजतपत्र भलएका ट्रािल वा 
टे्रककङ्ग  एजेन्सीले एक वषय भित्र मन्त्रालर्मा ईजाजतपत्र अर्दर्ावर्धक गनुय पनेछ । र्स 
उपदर्ा बमोश्जम गररने ईजाजतपत्रको अर्दर्ावर्धक कार्य बापतको दस्तुर लाग्ने छैन ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोश्जमको समर्ावर्ध भित्र अर्दर्ावर्धक नगरेमा शुरु ईजाजतपत्र भलन 
लाग्ने दस्तुर ततरेर मात्र अर्दर्ावर्धक हुनेछ ।  

४.  ईजाजतपत्रको लाधग दरखास्त ददनुपनेेः (१) दर्ा ३ बमोश्जम ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको काम 
गनय िाहने पर्यटन व्र्वसार्ीले ईजाजतपत्रको लार्ग देहार् बमोश्जमका कागजात संलग्न राखी 
मन्त्रालर् समक्ष एकसर् रुपैर्ाँ दरखास्त दस्तुर सलंग्न राखी अनुसूिी-१ बमोश्जमको ढाँिामा 
दरखास्त हदनु पनेछ: 

(ख)  कम्पनी/र्मय दतायको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(ख)  प्रबन्धपत्र तथा तनर्मावलीको प्रततभलवप (कम्पनीको हकमा), 

(ग) र्मयको रुपमा दताय िएका ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको हकमा कम्तीमा 
पािँलाख रुपैर्ाँ िालु पँूजी वा िुतता पँूजी खुलेको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(घ)  कम्पनीको रुपमा दताय िएको ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजने्सीको लार्ग कम्तीमा 
दशलाख रुपैर्ाँ िालु पँूजी वा िुतता पँूजी खुलेको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(ङ)  प्रोप्राइटर, साझदेारी वा ससं्थापक शेर्रधनी नेपाली नागररक िए तनजको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप र ववदेशी नागररक िए तनजको राहदानी 
र नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रवेशाज्ञा (भिसा) को प्रततभलवप, व्र्वसार् गनय 
पाउने नेपाल सरकारको आर्धकाररक अनुमततपत्र, नेपाल सरकारर्दवारा प्रदान 
गररएको उर्दर्ोग वा व्र्वसार् गने ईजाजतपत्र र प्रिभलत कानून बमोश्जमको 
अन्र् कागजात, 

(ि)  प्रोप्राइटर, साझेदारी वा ससं्थापक शेर्रधनीको र्ोटो सहहतको व्र्श्ततगत 
वववरण, 

(छ) कार्ायलर् आफ्नो िवनमा िए सोको नतसा, घरजग्गाको ततरो ततरेको रभसद र 
जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रततभलवप, िार्ामा भलने िए घरधनीसँगको 
सम्झौताको प्रततभलवप,  

(ज) व्र्श्तत, र्मय वा कम्पनीको कबुभलर्तनामा, 

(झ)  शतयसम्वन्धी कबुभलर्तनामा,  
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(ञ) एकिन्दा बढी प्रोप्राइटर/सञ्िालक िएको अवस्थामा तीमध्रे् कुनै एक 
जनालाई प्रोप्राइटर/शेर्रधनीको तनणयर्ानुसार अश्ततर्ारी हदएको िए त्र्स्तो 
कागजातको प्रततभलवप,  

(ट)  बैंङ्क ग्र्ारेन्टी गरेको खुल्ने सतकलै कागज,  

(ठ) स्थार्ी लखेा नं. (PAN) दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(र्) करिुतता प्रमाणपत्रको प्रततभलवप ।  

  (२) ईजाजतपत्रको लार्ग दरखास्त हदनु अतघ ईजाजतको अवर्धिर सुरक्षण वापत ट्रािल वा 
 टे्रककङ्ग एजेन्सीले नेपाल राषट्र बैंकको मान्र्ता प्राप्त "क" वगयको बैंकबाट कम्तीमा पाँिलाख रुपैँर्ा ँ
 बराबरको बैंक ग्र्ारेन्टी मन्त्रालर्को नाममा राख्नु पनेछ ।  

 

५. ईजाजतपत्र ददने: (१) दर्ा ४ बमोश्जम ईजाजतपत्रको लार्ग दरखास्त प्राप्त िएमा मन्त्रालर्ल े
त्र्स्तो  दरखास्त उपर आवचर्क जाँिवुझ गरी पन्र हदनभित्र ईजाजतपत्र प्रदान गनय तनणयर् गनुय पनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम तनणयर् िए पच िात ्पच्िीस हजार रुपैर्ा ँईजाजत दस्तुर वैंकमा 
जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी अनुसूिी-२ बमोश्जमको ढाँिामा मन्त्रालर्ल े
ईजाजतपत्र हदनेछ . 

  (३) र्स ऐन वमोश्जम प्रदान गररएको ईजाजतपत्र हराए वा नाभसएमा प्रततभलवप पाउनको 
लार्ग पर्यटन व्र्वसार्ीले मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ र दरखास्त मनाभसव देखखएमा 
मन्त्रालर्ले दईु हजार रुपरै्ाँ वैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी ईजाजतपत्रको 
प्रततभलवप हदनेछ।  

   (४) उपदर्ा (३) बमोश्जम ईजाजतपत्र प्रदान गनयका लार्ग थप वववरण वा कागजपत्र 
 आवचर्क िएमा त्र्स्तो वववरण वा कागजपत्र पेश गनय सम्बश्न्धत दरखास्तवालालाई मन्त्रालर्ल े
 आदेश हदन सतनेछ र दरखास्तवालाले तोककएको समर्मा उतत वववरण वा कागजात बुझाउनु    
 पनेछ । 

  (५) उपदर्ा (४) बमोश्जमको आदेश बमोश्जम माग िएको वववरण वा कागजात प्राप्त 
 िएपतछ उपदर्ा (३) बमोश्जमको दस्तुर भलई सातहदन भित्र ईजाजतपत्र प्रदान गनुय पनेछ ।  

६. ईजाजतपत्र प्राप्त व्र्श्ततले पालना गनुयपने शतय: ईजाजत प्राप्त व्र्श्ततले देहार्का शतय पालना गनुय 
पनेछः- 

(क) प्रदेश सरकारले तोककहदएको क्षेत्रमा मात्र ट्रािल वा टे्रककङ्ग गराउनु पने, 

(ख)  ट्रािल वा टे्रककङ्ग गदाय ईजाजतपत्र प्राप्त व्र्श्ततले सम्वश्न्धत कामको लार्ग 
तनरु्तत कामदार मार्य त मात्र सेवा प्रवाह गनुयपने, 

(ग)  ट्रािल वा टे्रककङ्ग गदाय वातावरणीर् सरसर्ाई वा र्ोहोरमैलाको 
व्र्वस्थापनको सम्वन्धमा प्रिभलत कानून बमोश्जम गनुयपने, 

(घ)  आरू्ले पाएको ईजाजतपत्र सहहतको अन्र् प्रमाणपत्र कार्ायलर्मा सबैले देख्न े
ठाउँमा राख्नुपने, 
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(ङ)  ट्रािल वा टे्रककङ्ग गदाय प्रिभलत कानून बमोश्जम पालना गनुयपने कुरा पालना 
गनुयपने, 

(ि)  पर्यटकसँग जाने कामदारको मान्र्ता प्राप्त ववमा कम्पनीभसत ववमा गराउनु 
पने, 

(छ)  प्रत्रे्क वषय आर्थयक वषय समाप्त िएको दईु महहनाभित्र वावषयक प्रततवेदन 
मन्त्रालर्मा पेश गनुयपने, 

(ज)  प्रबन्धपत्र तथा तनर्मावलीमा जुनसुकै उर्ददेच र् समावशे िएतापतन ट्रािल वा 
टे्रककङ्ग एजेन्सीले ईजाजतपत्रमा उल्लेखखत काम मात्र गनुयपने, 

(झ)  ऐन बमोश्जम प्रदेश सरकारले हदएको आदेश तनदेशनको पालना गनुयपने, 

(ञ) आफ्नो सेवा वापत पर्यटकबाट भलइने शुल्कको दरको सूिना मन्त्रालर्लाई 
हदनुपने, 

(ट) आफ्नो कारोबारको वासलात पेश गनुयपने, 

(ठ)  पर्यटन व्र्वसार्ीका लार्ग बनाएको आिार संहहता पालना गनुयपने । 

७. ईजाजतपत्रको अवधध र नवीकरणेः (१) ईजाजतपत्रको अवर्ध पािँ वषयको हुनेछ । 

  (२) ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन िाहने ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीले ईजाजतपत्रको 
नवीकरणका लार्ग अवर्ध समाप्त हुन अगावै एकसर् रुपैर्ाँ दरखास्त दस्तुर सहहत अनुसूिी-३ 
बमोश्जमको ढाँिामा मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ ।  

  (३) उपदर्ा (२) बमोश्जमको तनवेदन प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले आवचर्क जाँिबुझ गरी 
नवीकरण गनय उपरु्तत देखेमा पन्रहजार रुपैर्ा ँनवीकरण दस्तुर बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको 
सतकल िौिर राखी ईजाजतपत्र नवीकरण गनेछ । 

  (४) ईजाजतपत्रको म्र्ाद समाप्त िएपतछ कसैल ेईजाजतपत्र नवीकरण गनय िाहेमा देहार् 
बमोश्जमको थप नवीकरण दस्तुर लाग्नेछः 

(क)  पहहलो छ महहनासम्म नवीकरण दस्तुरको पिास प्रततशत, 

(ख)  खण्र् (क) बमोश्जम म्र्ाद समाप्त िएको भमततले पुनः छ महहनासम्म 
नवीकरण दस्तुरको शत प्रततशत । 

  (५) उपदर्ा (4) बमोश्जमको म्र्ादभित्र पतन ईजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो 
 ईजाजतपत्र स्वतः रर्दद हुनेछ ।  

  (६) ईजाजतपत्र नवीकरणका लार्ग उपदर्ा (२) बमोश्जम दरखास्त हददंा ईजाजतपत्र 
भलदंाका बखत दर्ा ४ को उपदर्ा (१) को खण्र् (ग) र (घ) बमोश्जमको िालू वा ितूता पँूजी 
कार्म राखी नेपाल राषट्र बैंकको मान्र्ता प्राप्त "क" वगयको बैंकबाट कम्तीमा पाँिलाख रुपैँर्ाँ 
बराबरको मन्त्रालर्को नाममा बैंक ग्र्ारेन्टी अटुट रहेको कागजात समेत पेश गनुय पनेछ ।   

८. अर्ोग्र्ता: देहार्को व्र्श्ततलाई दर्ा ५ बमोश्जमको ईजाजतपत्र हदइने छैन । 
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  (क) करार सम्बन्धी प्रिभलत कानून बमोश्जम करार गनय र्ोग्र्ता निएको व्र्श्तत, 

  (ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्र्श्तत, 

  (ग) दर्ा 1२ बमोश्जम ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको ईजाजतपत्र रर्दद िै सो भमततले  
   तीनवषय  अवर्ध िुततान गरी नसकेको व्र्श्तत, 

(घ) नैततकपतन देखखने र्ौजदारी अभिर्ोगमा सजार् पाई कैद िुततान िएको एक 
वषयको  अवर्ध ननाघेको व्र्श्तत, 

(ङ) गश्म्िर प्रकृततको र्ौजदारी अपराधमा अदालतमा मुर्ददा िभलरहेको व्र्श्तत, 

(ि) कालोसूर्िमा परेको अवधी तीन वषय व्र्तीत नगरेको व्र्श्तत । 

९. पररवर्तर्य ववदेशी मुद्रामा बील िुततानी गनुयपने: र्स ऐन बमोश्जम ट्रािल एजेन्सी वा टे्रककङ्ग 
एजेन्सीले  पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा संघीर् सरकारले तोकेको पररवत्र्य ववदेशी मुद्रामा ईजाजत 
प्राप्त  ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजने्सीलाई ववदेशी मुद्राको कारोवार गने प्रर्ोजनका लार्ग सम्वश्न्धत 
तनकार्लाई  मन्त्रालर्ले भसर्ाररस गनय सतनेछ । 

  (२) ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीले पररवत्र्य ववदेशी मुद्रामा ववल िुततानी गदाय संघीर् 
सरकारले कानून बनाइ प्रदेश सरकारलाई अर्धकार प्रदान गरेमा मन्त्रालर्ले सोही अनुरुप आवचर्क 
व्र्वस्था गनेछ। 

१०. ईजाजतपत्र ननलम्बन गने अधधकार: (१) देहार्को अवस्थामा मन्त्रालर्ले ट्रािल वा टे्रककङ्ग 
एजेन्सीको  ईजाजतपत्र बढीमा ६ महहना अवर्धसम्मको लार्ग तनलम्बन गनय सतनेछ । 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐनअन्तगयत बनेको तनर्मको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा, वा 

(ख) दर्ा ८ बमोश्जम अर्ोग्र् िएमा, वा 

(ग) मन्त्रालर्लाई हदनुपने सूिना नहदएमा वा गलत सूिना हदएमा, वा  

(घ) प्रिभलत कानूनको बखखयलाप हुने कार्य गरेमा। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी खोल्ने ईजाजतपत्र तनलम्बन गनुय अगाडर् 
 सर्ाई पेश गने मौका हदनु पनेछ । 

११. ईजाजतपत्र रद्द गनय सतन:े (१) दर्ा १० बमोश्जम तनलम्बन िएको ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सील े
 तनलम्बनको अवर्ध समाप्त िएपतछ पून: सोही प्रकृततको कार्य गरेमा मन्त्रालर्ल ेत्र्स्तो ट्रािल वा 
 टे्रककङ्ग एजेन्सीको ईजाजतपत्र रर्दद गनय सतनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम मन्त्रालर्ले ईजाजतपत्र रर्दद गरेमा सम्बश्न्धत व्र्श्ततले रर्दद 
िएको  जानकारी पाएको भमततले तीस हदनभित्र मुतर्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररषर्द कार्ायलर् समक्ष उजूरी 
 हदन  सतनेछ ।  

  (३) उपदर्ा (२) बमोश्जमको उजूरी उपर मुतर्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररषर्द कार्ायलर्ले तीस 
 हदनभित्र तनणयर् गनेछ र सो तनणयर् अश्न्तम हुनेछ ।  
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१२. दण्र् सजार्ेः (१) र्स ऐन बमोश्जम ईजाजतपत्र नभलई कसैले ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी खोलेमा 
वा  सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा गनय खोजेमा मन्त्रालर्ले त्र्स्तो ट्रािल तथा ट्रककङ्ग एजेन्सी वा 
 सो सम्बन्धी कारोबार बन्द गनय लगाई तनजलाई पिास हजार रुपैर्ाँ जररवाना गनय सतनेछ । 

  (२) दर्ा १० बमोश्जम ट्रािल वा टे्रककङ्ग ऐश्जन्सीको ईजाजतपत्र तनलम्बन िएको 
अवस्थामा  कसैले ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा मन्त्रालर्ल े तनजलाई एकलाख 
रुपैर्ा ँजररवाना  गरी त्र्स्तो व्र्श्तत वा र्मयले पाएको ट्रािल वा टे्रककङ एजेन्सीको ईजाजतपत्र समेत रर्दद 
गनय  सतनेछ । 

  (३) दर्ा ८ बमोश्जमको शुल्क सम्बन्धी सूिना प्रकाभशत नगने व्र्श्ततलाई मन्त्रालर् वा 
 मन्त्रालर्ल े तोकेको अर्धकारीले पहहलो पटक कसूर गरेको िए पिास हजार रुपैर्ाँ र दोश्रो 
पटकदेखख  पटकैवपच्छे एकलाख रुपैर्ाँ जररवाना गनय सतनेछ । 

  (४) र्स दर्ा बमोश्जमको आदेशमा र्ित्त नबुझ्ने व्र्श्तत वा संस्थाले पैंतीस हदनभित्र उच्ि 
 अदालतमा पुनरावेदन गनय सतनेछ । 
 

पररच्छेद -३ 

पर्यटकस्तरको साधारण होटल, लज, रेष्टुरााँ, ररसोटय तथा बारसम्बन्धी व्र्वस्था 

१३. होटल, लज, रेष्टुरााँ, ररसोटय तथा बार दताय: (१) कसैले पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा  
 बार सञ्िालन गनय िाहेमा र्स ऐन बमोश्जम दताय गरी ईजाजत भलनु पनेछ । 

  (२) कुनै व्र्श्ततल े आफ्नो होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय वा बारलाई पर्यटकस्तरमा दताय 
 गराउन िाहेमा एकसर् रुपैर्ाँ दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी अनुसूिी-४ बमोश्जमको ढाँिामा 
देहार्का  कागजात संलग्न गरी मन्त्रालर्मा दरखास्त हदनु पनेछः 

(क) कम्पनी वा र्मय दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप,  

(ख) व्र्वसार् सञ्िालन गने िवनको नतसा र िवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र, 

(ग) सञ्िालकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप र व्र्श्ततगत वववरण, 

(घ)  शेर्र धनी िए शेर्र धनीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप र 
व्र्श्ततगत वववरण,  

(ङ)  जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रततभलवप, 

(ि) घरजग्गा िार्ामा भलएको िए घरजग्गा धनीसँग िएको सम्झौताको 
प्रततभलवप, 

(छ) सम्वश्न्धत स्थानीर् तहमा व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(ज)  प्रबन्धपत्र र तनर्मावलीको प्रततभलवप (कम्पनीको हकमा मात्र), 

(झ)  पाककय ङ्गको सुववधा िएको प्रमाखणत गने काजगजात वा पाककय ङ्गको लार्ग 
जग्गा िार्ामा भलने सम्झौता गररएको िए सम्झौताको कागजात, 
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(ठ)  अनुसूिी-५ बमोश्जमको वववरण खुलेको सम्वश्न्धत स्थानीर् तहको भसर्ाररस 
पत्र,  

(र्) वातावरण सम्बन्धी प्रिभलत कानून बमोश्जमको वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रततवेदन, 

(ढ) स्थार्ी लखेा नं. (PAN/VAT) दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप। 
   

१४. ईजाजतपत्र ददनेेः (१) दर्ा १३ बमोश्जम दरखास्त प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले आवचर्क जाँिबुझ 
गरी उपरु्तत देखेमा दर्ा १५ बमोश्जमको ईजाजत दस्तुर बैंकमा बुझाएको सतकल िौिर पेश 
िएमा अनुसूिी-६ बमोश्जमको ढाँिामा पाँि वषयका लार्ग मन्त्रालर्ले सम्वश्न्धत व्र्वसार्ीलाई 
ईजाजतपत्र हदनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम प्रदान गररएको ईजाजतपत्र हराए वा नाभसएमा प्रततभलवप 
पाउनको लार्ग होटल व्र्वसार्ीले मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ र बैंकमा दईु हजार रँुपैर्ा 
दस्तुर जम्मा गरेको सतकल िौिर प्राप्त िएमा मन्त्रालर्ल ेईजाजतपत्रको प्रततभलवप हदनेछ।  

  (३) उपदर्ा (१) बमोश्जम दताय गरी ईजाजतपत्र हदन नसककने िए त्र्स्तो आधार र कारण 
 खोली दताय गनय नभमल्ने व्र्होराको भलखखत जानकारी सातहदन भित्र सम्बश्न्धत दरखास्तवालालाई 
हदनु  पनेछ । 

१५. दताय दस्तुर: (१) पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार दताय गदाय देहार् बमोश्जमको 
दस्तुर  लाग्नेछ:- 

(क) साधारण होटल -पन्र हजार रुपैर्ाँ), 

(ख) लज -पन्र हजार रुपैर्ाँ), 

(ग) रेषटुराँ -पन्र हजार रुपैर्ाँ), 

(घ) ररसोटय -पन्र हजार रुपैर्ाँ), 

(ङ) बार -पन्र हजार रुपैर्ाँ)  

  (२) व्र्वसार्ीले उपदर्ा (१) मा उश्ल्लखखत एकिन्दा वढी व्र्वसार् समावेश गरी व्र्वसार् 
दताय गनय िाहेमा प्रत्रे्क व्र्वसार्को लार्ग छुट्टाछुट्टै थप दस्तुर बुझाउनु पनेछ । 

१६. ईजाजतपत्रको अद्र्ावधधक: (१) र्ो ऐन प्रारम्ि हुनु अतघ प्रिभलत कानून बमोश्जम ईजाजतपत्र 
 भलएका पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार व्र्वसार्ील ेएक वषय भित्र मन्त्रालर्मा 
 ईजाजतपत्र अर्दर्ावर्धक गनुय पनेछ । र्स उपदर्ा बमोश्जम गररने ईजाजतपत्रको अर्दर्ावर्धक कार्य 
 बापतको दस्तुर लाग्ने छैन ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको समर्ावर्ध भित्र ईजाजतपत्र अर्दर्ावर्धक नगरेमा शुरु 
ईजाजतपत्र भलन लाग्ने दस्तुर ततरी अर्दर्ावर्धक गनुय पनेछ ।  

१७. ईजाजतपत्रको अवधध र नवीकरणेः (१) ईजाजतपत्रको अवर्ध पािँ वषयको हुनेछ । 
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  (२) ईजाजतपत्र नवीकरणका लार्ग अवर्ध समाप्त हुन अगावै एक सर् रुपैर्ाँ दरखास्त 
दस्तुर सहहत अनुसूिी-७ बमोश्जमको ढाँिामा मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ ।  

  (३) उपदर्ा (१) बमोश्जमको तनवेदन प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले आवचर्क जाँिबुझ गरी   
दर्ा १५ बमोश्जमको दस्तुर बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी ईजाजतपत्र 
नवीकरण   गनेछ । 

  (४) ईजाजतपत्रको म्र्ाद समाप्त िएपतछ कसैल ेईजाजतपत्र नवीकरण गनय िाहेमा देहार् 
बमोश्जमको थप नवीकरण दस्तुर लाग्नेछः 

(क)  पहहलो छ महहनासम्म नवीकरण दस्तुरको पिास प्रततशत, 

(ख)  खण्र् (क) बमोश्जम म्र्ाद समाप्त िएको भमततले पुनः छ महहनासम्म 
नवीकरण दस्तुरको शत प्रततशत । 

  (५) उपदर्ा (4) बमोश्जमको म्र्ादभित्र पतन कसैल ेईजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो 
 ईजाजतपत्र स्वतः रर्दद हुनेछ । 

१८. पर्यटकस्तरको होटलमा हुनुपने सुववधाेः पर्यटकस्तरको साधारण होटलमा न्रू्नतम देहार् 
बमोश्जमको सुववधा हुनु पनेछः- 

(क) सुत्ने कोठा कम्तीमा दशवटा हुनुपने र ती सबैमा प्राकृततक प्रकाश आउन 
सतने र हावा िल्ने हुनुपने, 

 (ख)  कम्तीमा पच्िीस प्रततशत कोठाको साथमा स्नानागार तथा शौिालर् 
(वाथरुम) संलग्न हुनुपने र अन्र् प्रत्रे्क दईु कोठाको तनभमत्त एकको हहसावले 
आधारिूत सामग्री सहहतको स्नानागार तथा शौिालर् हुनुपने, 

(ग)  सबै कोठामा आधुतनक र्तनयिर र िौववस ै घण्टा बबजुलीको राम्रो प्रबन्ध   
हुनुपने । तर स्थानीर् र्तनयिरको प्रर्ोग गरी मौभलक कला र संस्कृततको 
पहहिान झल्कने र्तनयिर िएमा कुनै र्रक नपने,   

(घ)  सबै कोठा नेपाली तथा सुदरूपश्चिम प्रदेशको मौभलक कला र संस्कृतत 
झल्काउने ककभसमले सजाइएको हुनुपने,  

(ङ)  स्नानागार र शौिालर्मा पर्ायप्त मात्रामा तातो र र्िसो पानीको प्रबन्ध 
हुनुपने, 

(ि) स्वागत कक्ष (ररसेप्सन काउन्टर) आकषयक, मूल्र्सूिी राखखएको र 
टेभलर्ोनरु्तत हुनुपने, 

(छ) िोजन गने कोठा (र्ाइतनङ हल) र िान्छा कोठा अलगअलग र सर्ा सुग्घर 
हुनुपने, 

(ज) लुगा धुने राम्रो प्रबन्ध हुनुपने, 
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(झ) होटल व्र्वसार्मा अनुिवी र अंगे्रजी िाषा बुझ्न र बोल्न सतने आवचर्क 
संतर्ामा कमयिारी हुनुपने, 

(ञ)  कमयिारीको पोशाक सर्ासुग्घर र समान प्रकारको हुनुपने, 

(ट)  ऋतु अनुसार पंखा वा हहटरको व्र्वस्था हुनुपने,  

(ठ)  प्राथभमक उपिार (र्स्ट एर्) र आगो तनिाउने र्न्त्र (र्ार्र र्ाइहटङ 
इतरू्पमेन्ट) को प्रबन्ध हुनुपने, 

(र्) पर्ायप्त मात्रा इन्टरनेट सुववधा उपलब्ध िएको हुनुपने, 

(ढ) पर्ायप्त पाककय ङ्गको सुववधा िएको हुनुपने।  

१९. पर्यटकस्तरको लजमा हुनुपने सुववधाेः पर्यटकस्तरको लजमा न्रू्नतम देहार् बमोश्जमको सुववधा 
हुनु  पनेछः- 

(क) सुत्ने कोठा कम्तीमा पाँिवटा हुनुपने र ती सबैमा प्राकृततक प्रकाश आउन 
सतने र हावा िल्ने हुनुपने, 

 (ख)  कम्तीमा पच्िीस प्रततशत कोठाको साथमा स्नानागार तथा शौिालर् 
(वाथरुम) संलग्न हुनुपने र अन्र् प्रत्रे्क दईु कोठाको तनभमत्त एकको हहसावले 
आधारिूत सामग्री सहहतको स्नानागार तथा शौिालर् हुनुपने, 

(ग)  सवै कोठामा आधुतनक र्तनयिर र िौववसै घण्टा बबजुलीको राम्रो प्रबन्ध   
हुनुपने । तर स्थानीर् र्तनयिरको प्रर्ोग गरी मौभलक कला र संस्कृततको 
पहहिान झल्कने र्तनयिर िएमा कुनै र्रक नपने,   

(घ)  सबै कोठा नेपाली तथा सुदरूपश्चिम प्रदेशको मौभलक कला र संस्कृतत 
झल्काउने ककभसमले सजाइएको हुनुपने,  

(ङ)  स्नानागार र शौिालर्मा पर्ायप्त मात्रामा तातो र र्िसो पानीको प्रबन्ध 
हुनुपने, 

(ि) स्वागत कक्ष (ररसेप्सन काउन्टर) आकषयक, मूल्र्सूिी राखखएको र 
टेभलर्ोनरु्तत हुनुपने, 

(छ) लुगा धुने राम्रो प्रबन्ध हुनुपने, 

(ज) अनुिवी र अंगे्रजी िाषा वुझ्न र वोल्न सतने आवचर्क संतर्ामा कमयिारी   
हुनुपने, 

(झ)  कमयिारीको पोशाक सर्ा सुग्घर र समान प्रकारको हुनुपने, 

(ञ)  ऋतु अनुसार पंखा वा हहटरको व्र्वस्था हुनुपने,  

(ट)  प्राथभमक उपिार (र्स्ट एर्) र आगो तनिाउने र्न्त्र (र्ार्र र्ाइहटङ 
इतरू्पमेन्ट) को प्रबन्ध हुनुपने, 
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(ठ) पर्ायप्त मात्रामा इन्टरनेट सुववधा उपलब्ध हुनुपने, 

(र्) पर्ायप्त पाककय ङ्गको सुववधा िएको हुनुपने ।  

२०. पर्यटकस्तरको रेष्टुरााँ, ररसोटय तथा बारमा हुनुपने सुववधाेः पर्यटकस्तरको रेषटुराँ, ररसोटय तथा बारमा 
 न्रू्नतम देहार् बमोश्जमको सुववधा हुनु पनेछः- 

(क) परम्परागत नेपाली पररकार सहहत अन्र् ववदेशी खानवपनको व्र्वस्था हुनुपने, 

(ख)  स्वच्छ र स्वस्थकर वपउने पानीको व्र्वस्था हुनुपने, 

(ग)  महहला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै शौिालर्को प्रबन्ध हुनुपने, 

(घ) पर्ायप्त पाककय ङ्गको व्र्वस्था िएको हुनुपने, 

(ङ)  र्तनयिर लगार्तका अन्र् सामग्री सर्ासुग्घर हुनुपने,  

(ि) कमयिारीको पोशाक सर्ा सुग्घर र समान प्रकृततको हुनुपने, 

(छ)  ऋतु अनुसार पंखा वा हहटरको प्रबन्ध हुनुपने, 

(ज)  प्राथभमक उपिार (र्स्ट एर्) र आगो तनिाउने र्न्त्र (र्ार्र र्ाइहटङ 
इतरू्पमेन्ट) को प्रबन्ध हुनुपने, 

(झ) टेभलर्ोन तथा इन्टरनेटको सुववधा उपलब्ध हुनुपने,  

(ञ) िोजन गने कोठा (र्ाइतनङ हल) तथा िान्छा कोठा अलगअलग र सर्ा 
सुग्घर हुनुपने, 

(ट) ररसोटयमा रहेका सबै कोठामा प्राकृततक प्रकाश आउन सतने र हावा िल्ने 
हुनुपने र सबै कोठा नेपाली तथा सुदरूपश्चिम प्रदेशको मौभलक कला र 
संस्कृतत झल्काउने ककभसमले सजाइएको हुनुपने,  

(ठ)  पर्ायप्त मात्रामा तातो र र्िसो पानीको प्रबन्ध हुनुपने, 

(र्) ररसेप्सनमा मूल्र्सूिी सवैले देख्ने गरी प्रषट रुपमा राखखएको हुनुपने, 

(ढ) होटल व्र्वसार्मा अनुिवी र अंग्रेजी िाषा बोल्न सतने आवचर्क संतर्ामा 
कमयिारी हुनुपने। 

२१. कामदारलाई ददनुपने पाररश्रलमक दरेः होटल व्र्वसार्ीले होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय तथा बारमा 
काम गने कामदारका लार्ग प्रिभलत कानून बमोश्जम पाररश्रभमक हदनु पनेछ । 

२२. होटल, लज, रेष्टुाँरा, ररसोटय तथा बारको वववरण हेरफेर सम्वन्धी ब्र्वस्थाेः (१) ईजाजत प्राप्त 
होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय तथा बारको साबबकको नाम वा ठेगाना पररवतयन िएमा पररवतयन िएको 
भमततले तीस हदन भित्रमा मन्त्रालर्मा सूिना हदनु पनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको सूिना प्राप्त िएमा मन्त्रालर्ले वववरण पररवतयन िएको 
व्र्होरा अभिलेखमा जनाउनु पनेछ। 
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२३. व्र्वसार् वन्द गनुय पदाय सूिना ददनुपनेेः (१) ईजाजत प्राप्त होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय तथा बारल े
स्वेच्छाले वा अन्र् कुनै कारणले व्र्वसार् बन्द गनुय परेमा कारण खोली त्र्स्तो व्र्वसार् वन्द 
गरेको भमततले तीस हदन भित्रमा मन्त्रालर्मा सूिना हदनु पनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम सूिना प्राप्त िएपतछ ईजाजत प्राप्त होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय 
तथा बार बन्द िएको व्र्होरा मन्त्रालर्ले अभिलेखमा जनाउनु पनेछ । 

२४. मूल्र्सूिी प्रकालशत गनुयपनेेः (१) र्स ऐन बमोश्जम ईजाजत भलएका प्रत्रे्क होटल व्र्वसार्ील े
मन्त्रालर्मा पठाउने आफ्नो मूल्र्सूिी नेपाली तथा अंगे्रजी दबैु िाषामा लखेी सबैले देख्ने ठाउँमा 
राख्न ुपनेछ ।  

  (२) अनुगमन तथा तनररक्षणका क्रममा मूल्र्सूिी नराखेको पाइएमा राख्न लगाउन तनदेशन 
हदन सतनछे । 

  (३) उपदर्ा (२) बमोश्जमको तनदेशन पालना नगरेमा मन्त्रालर्ले ईजाजतपत्र रर्दद गनय 
सतनेछ ।  

  (४) उपदर्ा (३) बमोश्जम मन्त्रालर्ले ईजाजतपत्र रर्दद गनुय अतघ सम्बश्न्धत होटल 
व्र्वसार्ीलाई सर्ाई पेश गने मौका हदनु पनेछ । 

२५.  ननरीिण वा परीिण गने अधधकार: (१) मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले  तोकेको अर्धकारीले र्स 
ऐन  बमोश्जम दताय िएको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बारको तनर्भमत वा आकश्स्मक तनरीक्षण गनय 
 गराउन र त्र्समा प्रर्ोग गररने खार्दर् पदाथय र अन्र् सुववधा तथा वस्तुसम्बन्धी परीक्षण गनय 
गराउन  सतनेछ। 

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम कुनै होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बारको तनरीक्षण वा त्र्समा 
 प्रर्ोग हुने सामान र सुववधा परीक्षण गदाय र्स प्रिभलत कानून बमोश्जम िएको नपाइएमा 
मन्त्रालर् वा  मन्त्रालर्ले तोकेको अर्धकारीले ईजाजतपत्र बमोश्जमको मापदण्र् पूरा गनय सूिना हदई 
म्र्ाद हदनेछ । 

 (३) उपदर्ा (२) बमोश्जम म्र्ाद हदँदा पतन मापदण्र् पूरा नगरेमा मन्त्रालर् वा 
 मन्त्रालर्ले तोकेको अर्धकारीले दताय तनलम्बन गनय सतनेछ । तर त्र्सरी तनलम्बन गनुय अगाडर् 
 सर्ाई  पेश गने मौका हदनु पनेछ । 

 (४) उपदर्ा (३) बमोश्जम तनलम्बन िएको होटल, लज, रेटुरा,ँ ररसोटय तथा बारल ेतनलम्बन 
 रु्कुवा गरी पाऊँ िनी मन्त्रालर् समक्ष  तनवेदन गरेमा त्र्स्तो तनवेदन उपर जाँिबुझ गरी 
 मन्त्रालर्ल ेतीस हदन भित्र आवचर्क तनणयर् गनुय पनेछ । 

 (५) उपदर्ा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको िएतापतन दताय तनलम्बन गररएकोमा त्र्सरी 
 तनलम्बन गररएको भमततल ेएक वषयसम्ममा साववकमा तोककएको मापदण्र् पूरा गनय नसतने होटल, 

लज,  रेषटुराँ, ररसोटय तथा बारको हकमा मन्त्रालर्ले दताय रर्दद गनय सतनेछ । त्र्सरी रर्दद गररएको सूिना 
 सम्बश्न्धत व्र्वसार्ीलाई तनणयर् िएको भमततले पन्र हदनभित्र हदनु पनेछ। 
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 (६) उपदर्ा (५) बमोश्जम दताय रर्दद गने तनणयर् िएमा त्र्स्तो तनणयर्को जानकारी पाएको 
 पैतीस हदनभित्र दताय रर्ददको तनणयर् र्ित्त नबुझ्ने व्र्वसार्ीले उच्ि अदालतमा पुनरावेदन गनय 
सतनेछ । 

२६. पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेष्टुरााँ, ररसोटय तथा बार उपर बन्देज: (१) र्स ऐन बमोश्जम दताय 
निएको  पर्यटनस्तरको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बारले देहार्को कुनै काम गनय पाउने छैन । 

(क)  पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार िन्ने अथय लाग्ने गरी कुनै शब्द वा 
र्िन्ह आफ्नो साइनबोर्य, ववज्ञापन वा कारोबारमा प्रर्ोग गनय, वा 

(ख)  पर्यटकको बसोबास वा खानवपनको प्रबन्ध गनयको तनभमत्त कुनै पर्यटक वा ट्रािल 
एजेन्सीसँग बबना अनुमतत सोझै ववदेशमा सम्पकय  राख्न वा ववज्ञापन गनय । 

 (२) र्स ऐन बमोश्जम दताय िएको होटलले दताय िएको व्र्वसार्को स्तरिन्दा मार्थल्लो 
स्तरको िन्ने अथय लाग्ने गरी कुनै शब्द वा र्िन्ह आफ्नो साइनवोर्य,  ववज्ञापन वा कारोबारमा 
प्रर्ोग गनय पाउने छैन ।  

२७. दण्र् सजार्: (१) र्स ऐन बमोश्जम दताय नगराई पर्यटकस्तरको हो िनी कुनै होटल, लज, रेषटुराँ, 
 ररसोटय तथा बार सञ्िालन गरेमा वा दर्ा २६ को उपदर्ा (१) को व्र्वस्था उल्लघंन गरेमा पहहलो 
 पटक िए पच्िीस हजार रुपैर्ा,ँ दोस्रो पटक िए पिास हजार रुपैर्ाँ र तसे्रो पटकदेखख प्रत्रे्क 
 पटकको लार्ग एकलाख रुपरै्ाँ मन्त्रालर्ले जररवाना गनय सतनेछ । 

 (२) दर्ा २६ को उपदर्ा (२) उल्लंघन गरी कुनै शब्द वा र्िन्ह प्रर्ोग गरेमा मन्त्रालर्ले 
 त्र्स्तो होटलको दताय तनलम्बन वा रर्दद गनय सतनेछ ।  

 (३) र्स ऐन बमोश्जम मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको कमयिारीलाई होटल, लज, रेषटुराँ, 
 ररसोटय तथा बार तनरीक्षण गनय वा त्र्समा प्रर्ोग गररने खान े वपउने सामानहरुको परीक्षण गनय 
कसैलै  बाधा ववरोध गरेमा त्र्स्तो व्र्श्ततलाई मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको अर्धकारीले पच्िीस हजार 
 रुपैर्ाँ जररवाना गनय सतनछे । 

 (४) र्स दर्ा बमोश्जम मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको अर्धकारीले हदएको आदेशमा 
 र्ित्त नबुझ्ने व्र्श्ततले पैतीस हदनभित्र उच्ि अदालत समक्ष उजुरी हदन सतनेछ । 

२८. होमस्टे (घरबास) दताय, सञ्िालन तथा व्र्वस्थापन सम्वन्धी व्र्वस्थाेः व्र्श्ततगत वा सामुदातर्क 
रुपमा प्रदेशमा होमस्टे (घरबास) को दताय, सञ्िालन, व्र्वस्थापन तथा तनर्मन सम्बन्धी व्र्वस्था 
होमस्टे (घरबास) सञ्िालन तथा व्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्यववर्ध बमोश्जम हुनेछ ।   

 

पररच्छेद -४ 

पथ प्रदशयक (गाइर्) सम्बन्धी व्र्वस्था 

२९. पथ प्रदशयक (गाइर्) काम गनय ईजाजतपत्र ललनुपने:  (१) र्ो ऐन बमोश्जम पथ प्रदशयक (गाइर्) को 
 काम गनय िाहने व्र्श्ततले दरखास्त दस्तुर एकसर् रुपैर्ाँ सहहत अनुसूिी-८ बमोश्जमको ढाँिामा 
 देहार्का कागजात संलग्न गरी मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछः- 
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(क)  नेपाल पर्यटन तथा होटल व्र्वस्थापन प्रततषठान वा पवयतीर् प्रभशक्षण 
प्रततषठानबाट पथ प्रदशयकको तालीम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(ख)  नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततभलवप र तीन प्रतत र्ोटो, 

(ग)  अंगे्रजी बाहेक अन्र् िाषा उल्लेख गनुयपने अवस्थामा सोको प्रमाणपत्रको 
प्रततभलवप, 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम दरखास्त प्राप्त िएमा  मन्त्रालर्ले त्र्स्तो दरखास्त उपर
 मन्त्रालर्ले आवचर्क जाँिवुझ गरी दरखास्तवालालाई आवचर्क शतय समेत तोकी एकहजार रुपैर्ा ँ
 दस्तुर बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी अनुसूिी- ८ बमोश्जमको ढािँामा 
पाँि वषयको  लार्ग ईजाजतपत्र हदनु पनेछ ।   

३०. अर्ोग्र्ता: देहार्को व्र्श्ततलाई पथ प्रदशयकको ईजाजतपत्र हदइने छैन :- 

(क) नैततक पतन देखखने र्ौजदारी अभिर्ोगमा दोषी प्रमाखणत िई कैदको सजार् िुततान 
िएको एक वषय समर् व्र्ततत निएको, 

(ख)  कुनै मानभसक वा सरुवा रोग लागेको, 

(ग)  र्स ऐन बमोश्जम पथ प्रदशयकको ईजाजतपत्र रर्दद िई सो भमततले तीन वषयको अवर्ध 

 िुततान िइनसकेको ।  

३१. ईजाजतपत्रको नवीकरण गनेेः (१) पथ प्रदशयकको ईजाजत प्राप्त व्र्श्ततले ईजाजत पत्रको म्र्ाद 
 समाप्त िएको तीन महहना भित्र ईजाजत पत्र नवीकरण गनय अनुसुिी-१० बमोश्जमको ढािँामा 
मन्त्रालर्  समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ। 

  (२) उपतनर्म (१) बमोश्जम दरखास्त प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले आवचर्क जाँिवुझ गरी 
एकहजार रुपैर्ा ँनवीकरण दस्तुर बैँकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी पाँि वषय 
अवर्धका लार्ग नवीकरण गररहदन सतनेछ।  

  (३) उपतनर्म (१) बमोश्जम ईजाजत पत्र नवीकरण गने म्र्ाद नाघेपतछ ईजाजत पत्रको 
नवीकरण गनयको लार्ग दरखास्त हदएमा देहार्को अवर्धको तनभमत्त नवीकरण दस्तुरको अततररतत 
देहार् बमोश्जमको थप दस्तुर भलई कार्ायलर्ले नवीकरण गररहदन सतनेछः 

(क)  ईजाजत पत्रको नवीकरण गने म्र्ाद नाघेको तीनदेखख छ महहनासम्म पािँसर् 
रुपैर्ा,ँ  

(ख)  ईजाजत पत्रको नवीकरण गने म्र्ाद नाघेको छमहहना देखख एक वषयसम्मको 
लार्ग एक हजार रुपैर्ाँ ।  

(ग)  एक वषयिन्दा बढी अवर्ध िुततान िएको िए प्रत्रे्क वषयका लार्ग एक हजार   
रुपैर्ाँ ।  

३२. पथ प्रदशयकले पाउने पाररश्रलमकेः पथ प्रदशयकले पथ प्रदशयन गराए वापत पाउने पाररश्रभमक प्रिभलत 
 कानून बमोश्जम हुनेछ ।  
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३३.  ईजाजतपत्र हराएमा अको ईजाजतपत्र ललन सककने: (१) र्स ऐन बमोश्जम कनै पथ प्रदशयकल ेप्राप्त 
गरेको ईजाजतपत्र हराएमा वा नाभसएमा प्रततभलवप पाउनको लार्ग कारण खोली मन्त्रालर् समक्ष 
दरखास्त हदनु पनेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको दरखास्त मनाभसव देखखएमा मन्त्रालर्ले पािँसर् रुपैँर्ाँ बैँकमा 
जम्मा गनय लगाइ सोको सतकल िौिर राखी ईजाजतपत्रको प्रततभलवप हदनु पनेछ। 

३४.  पथ प्रदशयकले गनय नहुने कामहरु: पथ प्रदशयकले देहार्को कुनै काम गनुय हँुदैन :- 

(क) आरू्ले पथ प्रदयशक गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान खररद गने वा अरु कुनै सेवा 
उपलब्ध गने काममा मर्ददत गदाय सो कामसँग सम्बश्न्धत ववके्रता वा अरु कुनै 
व्र्श्ततसँग नगदी वा अरु कुनै र्िज वस्तु माग्न वा भलन,  

(ख)  आरू्लाई पथ प्रदशयक बनाउन िनी कुनै पर्यटकलाई बाध्र् गनय,  

(ग) आफ्नो ईजाजतपत्र अरुलाई हदई पथ प्रदशयकको काम गनय लगाउन, 

(घ)  आरू्ले पथ प्रदयशक गरेको पर्यटक ववरुर्दध कुनै षर्र्न्त्र गनय, धोका हदन, तनजको 
कानून ववपरीत गोपनीर्ता िंग गनय । 

३५. ईजाजतपत्र रद्द गनय सककने: (१) देहार्को कुनै अवस्थामा मन्त्रालर्ले कुनै पथ प्रदशयकको 
 ईजाजतपत्र रर्दद गनय सतनेछ । 

(क) नैततक पतन देखखने र्ौजदारी अभिर्ोगमा दोषी प्रमाखणत िई कैद सजार् पाएमा,  

(ख) दर्ा ३० बमोश्जम अर्ोग्र् िएमा, 

(ग) दर्ा ३४ बमोश्जमको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा । 

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम कुनै पथ प्रदशयकको ईजाजत रर्दद गनुय अगाडर् तनजलाई आफ्नो 
 सर्ाई पेश गनयको लार्ग मौका हदनु पनेछ ।  

३६. दण्र् सजार्: (१) देहार्को कसुर गने व्र्श्ततलाई मन्त्रालर्ले देहार् बमोश्जम सजार् गनय सतनेछ। 

(क)  र्स ऐन बमोश्जम ईजाजतपत्र प्राप्त नगरी पथ प्रदशयकको काम गरेमा पच्िीस हजार 
रुपैर्ाँ जररवाना गरी तनजलाई दईु वषयसम्म पथ पदशयकको कार्य गनय नपाउने गरी 
प्रततबन्ध लगाउन सतनेछ । 

(ख)  र्स ऐन बमोश्जम ईजाजतपत्र नवीकरण नगरी पथ प्रदशयकको काम िालु राखेमा 
पच्िीस हजार रुपैर्ा ँजररवाना र एक वषयसम्म पथ प्रदशयकको कार्य गनय नपाउने गरी 
प्रततबन्ध लगाउन सतनेछ । 

 (२) र्स दर्ा बमोश्जम मन्त्रालर्ले हदएको आदेशमा र्ित्त नबुझ्ने  व्र्श्ततले पैतीस 
हदनभित्र  उच्ि अदालत समक्ष उजुर गनय सतनेछ । 
 

पररच्छेद ५ 

जलर्ात्रासम्बन्धी व्र्वस्था 
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३७. जलर्ात्राको व्र्वसार् गनय ईजाजतपत्र ललनुपने: (१) कसैले पतन र्स ऐन बमोश्जम अनुमतत नभलई 

 जलर्ात्रा व्र्वसार् गनुय हँुदैन । 

 (२) दर्ा ४० बमोश्जमको शतय पूरा गरेको जलर्ात्रा व्र्वसार् गनय िाहने व्र्श्ततल े
 ईजाजतत्रको लार्ग एक सर् रुपैर्ाँ दरखास्त दस्तुर सहहत अनुसूिी-११ बमोश्जमको ढाँिामा 
मन्त्रालर्  समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ। 

(क)  र्मय वा कम्पनी दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(ख)  कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र र तनर्मावलीको प्रततभलवप,  

(ग)  सञ्िालकको व्र्श्ततगत वववरण र नागररकताको प्रततभलवप तथा तीन प्रतत 
र्ोटो, 

(घ)  सञ्िालक उपश्स्थत ि ै गरेको शतय सम्बन्धी कागजात र एकिन्दा बढी 
सञ्िालक िएको अवस्थामा ती मध्रे् कुनै एक जना सञ्िालकलाई 
शेर्रधनीको तनणयर्ानुसार अश्ततर्ारी हदएको िए त्र्स्तो कागजातको 
प्रततभलवप, 

(ङ) न्रू्नतम सामग्रीको रुपमा दईुवटा जलर्ात्राका साधन (रु्ङ्गा), लाइर् ज्र्ाकेट, 
हेलमेट र अनुमतत प्राप्त ररिर गाइर् रहेको, 

(छ) सम्बश्न्धत स्थानीर् तहको व्र्वसार् दताय भसर्ाररस पत्र, 

(ज) स्थार्ी लखेा नं. (PAN/VAT) दताय प्रमाणपत्रको प्रततभलवप, 

(झ) शेर्र धनी िए शेर्र धनी संतर्ा तथा लगत खुलेको वववरण, 

(ञ)  नेपाल राषट्र बैंकबाट मान्र्ता प्राप्त "क" वगयको बैंकमा कम्तीमा दईुलाख 
रुपैँर्ाँ बराबरको मन्त्रालर्को नाममा रहेको पाँि वषय अवर्धको बैंक ग्र्ारेन्टी, 

(ट)  कम्पनीको हकमा कम्तीमा दश लाख िुतता पँूजी र र्मयको हकमा कम्तीमा  
पाँि लाख ितुता पँूजी िएको प्रमाण, 

(ठ) प्रिभलत कानून बमोश्जमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन। 

३८. ईजाजतपत्र ददनेेः (१) दर्ा ३७ बमोश्जम दरखास्त पेश िएपतछ मन्त्रालर्ले प्रिभलत कानूनले 
तोकेको सुरक्षात्मक उपकरण तथा सामग्रीहरुको गुणस्तर र्कीन गरी दशहजार रुपैर्ा ँदस्तुर बैंकमा 
जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर संलग्न राखी अनुसूिी-१० बमोश्जमको ढािँामा ईजाजतपत्र 
हदनेछ . 

  (२) र्स ऐन वमोश्जम प्रदान गररएको ईजाजतपत्र हराए वा नाभसएमा प्रततभलवप पाउनको 
लार्ग जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ र दरखास्त मनाभसव देखखएमा 
मन्त्रालर्ल ेएकहजार रँुपैर्ा दस्तुर भलई ईजाजतपत्रको प्रततभलवप हदनेछ।  

(३) र्ो ऐन प्रारम्ि हुनु अगाडर् प्रिभलत कानून बमोश्जम दताय िई र्स प्रदेशमा सञ्िालन 
िई रहेका जलर्ात्राको व्र्वसार्ीले र्ो ऐन प्रारम्ि िएको एक वषयभित्र र्स ऐन बमोश्जम 
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ईजाजतपत्र अर्दर्ावर्धक गनुय पनेछ । र्स उपदर्ा बमोश्जम गररने ईजाजतपत्रको अर्दर्ावर्धक कार्य 
बापतको दस्तुर लाग्ने छैन ।  

  (४) उपदर्ा (३) बमोश्जमको समार्वर्ध भित्र अर्दर्ावर्धक नगरेमा सुरु ईजाजत भलन 
लाग्ने दस्तुर भलई अर्दर्ावर्धक गनुय पनेछ । 

३९. ईजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले पालना गनुयपने शतयहरु: ईजाजत प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ील े
देहार्का शतय पालना गनुय पनेछः 

(क)  जलर्ात्रामा जलर्ात्रीलाई लैजानु अतघ जलर्ात्रामा जाने व्र्श्ततको नाम, 

ठेगानाको अभिलखे राख्ने, 

(ख)  संघीर् सरकार तथा प्रदेश सरकारले जलर्ात्राको लार्ग खुला गररएका नदी 
बाहेक अन्र्त्र रहेका नदीमा पर्यटकलाई जलर्ात्रा नगराउने, 

(ग)  जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्िालन सम्बन्धी आिार संहहता पालना गनुयपने, 

(घ)  जलर्ात्रा गदाय, गराउँदा सम्बश्न्धत कामको लार्ग तनरु्तत कामदारबाट मात्र 
सेवा भलनुपने, 

(ङ)  जलर्ात्रामा संलग्न हुने कामदारलाई आपसी करार गरेर मात्र काममा लगाउनु 
पने, 

(ि)  प्रत्रे्क आर्थयक वषय समाप्त िएको दईु महहना भित्र वावषयक प्रततवेदन 
मन्त्रालर्मा पेश गनुयपने, 

(छ)  आरू्ले पाएको ईजाजतपत्र कार्ायलर्मा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपने, 

(ज)  जलर्ात्रा गदाय, गराउँदा वातावरणीर् सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी प्रिभलत कानूनले तोकेको व्र्वस्थाको पूणय पालना गनुयपने, 

(झ)  प्रबन्धपत्रमा जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले गनय पाउने िनी तोककएको काम मात्र गनय 
पाउने, 

(ञ)  आफ्नो सेवा वापत पर्यटकबाट भलइने शुल्कको दरको सूिना मन्त्रालर्लाई 
हदनुपने र त्र्स्तो शुल्क दर कार्ायलर्मा सबैले प्रषटसँग देख्न, पढ्न र बुझ्न 
सतन ेगरर राख्नुपने, 

(ट)  प्रिभलत कानून र मन्त्रालर्ले हदएको तनदेशनको पालना गनुयपने । 

४०. ईजाजतपत्रको अवधध र नवीकरणेः (१) ईजाजतपत्रको अवर्ध पािँ वषयको हुनेछ । 

  (२) ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन िाहने व्र्श्ततले ईजाजतपत्रको अवर्ध समाप्त हुन अगावै  
दशहजार रुपैर्ाँ दस्तुर बैंकमा जम्मा गरी सतकल ै िौिर संलग्न राखी ईजाजतपत्र नवीकरण 
गराउनु पनेछ। 

  (३) उपदर्ा (२) बमोश्जमको अवर्ध समाप्त िएपतछ ईजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीले ईजाजतपत्र नवीकरण गनय आएमा इजाजतपत्रको बहाल अवर्ध समाप्त िएको भमततल े
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पहहलो दईु  महहनासम्मको लार्ग नवीकरण दस्तुरको पिास प्रततशत र त्र्सपतछ एक 
महहनासम्मको लार्ग शत प्रततशत थप नवीकरण दस्तुर बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल 
िौिर राखी नवीकरण गररहदनु पनेछ । 

  (४) ईजाजतपत्र नवीकरणका लार्ग उपदर्ा (२) बमोश्जम दरखास्त हददंा नेपाल राषट्र 
बैंकको  मान्र्ता प्राप्त "क" वगयको बैंकबाट कम्तीमा दईुलाख रुपैँर्ाँ बराबरको मन्त्रालर्को नाममा 
अटुट रहेको बैंक ग्र्ारेन्टीको कागजात समेत पेश गनुय पनेछ ।  

  (५) उपदर्ा (३) बमोश्जमको म्र्ादभित्र पतन जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले ईजाजतपत्र नवीकरण 
नगराएमा स्वत रर्दद हुनेछ ।  

४१. जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको वववरण हेरफेर सम्बन्धी ब्र्वस्थाेः (१) ईजाजत प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको 
साववकको नाम वा ठेगाना पररवतयन िएमा पररवतयन िएको भमततले तीस हदन भित्रमा मन्त्रालर्मा 
सूिना हदनु पनेछ। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम सूिना प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले नाम वा ठेगाना पररवतयन 
िएको व्र्होरा अभिलेखमा जनाई राख्नु पनेछ । 

४२. ईजाजतपत्र रद्द गनय सतने: (१) जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले र्स ऐन ववपरीत जलर्ात्रा गराएमा 
मन्त्रालर्ले  तनजको ईजाजतपत्र रर्दद गनय सतनेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम ईजाजतपत्र रर्दद गनुय अतघ मन्त्रालर्ले त्र्स्तो जलर्ात्रा 
 व्र्वसार्ीलाई आफ्नो सर्ाई पेश गनय मौका हदनु पनेछ ।  

 (३) उपदर्ा (२) बमोश्जम ईजाजत पत्र रर्दद िएको जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले ईजाजतपत्र रर्दद 
 िएको  भमततबाट दईु वषयसम्म जलर्ात्रा सम्बन्धी व्र्वसार् गनय पाउने छैन र तनजलाई नर्ाँ 
 ईजाजतपत्र पतन हदइने छैन ।  

४३. सुरिा सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले जलर्ात्रामा जाने पर्यटक तथा नेपाली 
 कामदारलाई जीवन सुरक्षा ज्र्ाकेट (लाईर् ज्र्ाकेट), हेल्मेट जस्ता सुरक्षात्मक सामग्रीहरु उपलब्ध 
 गराउनु पनेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम सुरक्षात्मक सामग्री व्र्वस्था नगरेको कारणबाट जलर्ात्रामा जाने 
 व्र्श्ततलाई कुनै ककभसमको िोटपटक लागेमा वा तनजको मतृ्रु् िएमा सम्बश्न्धत जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीले  त्र्स्तो व्र्श्ततलाई देहार्को क्षततपूततय ततनुय पनेछ :- 

(क)  िोटपटक लागेमा त्र्स्तो िोटपटकको प्रकृतत हेरी दईुलाख रुपैंर्ाँसम्म, 

(ख) मतृ्रु् िएमा दशलाख रुपैंर्ासँम्म । 

 (३) जलर्ात्राको भसलभसलामा कुनै दघुयटना िएमा त्र्स्तो दघुयटनाको प्राथभमक खोज तथा 
 उर्दधार सम्बन्धी कार्य र जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको मतृ्रु् िएको शवको व्र्वस्थापन सम्बश्न्धत 
जलर्ात्रा  व्र्वसार्ीले गनुय पनेछ ।  
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४४. दण्र् सजार्ेः (१) र्स ऐन बमोश्जम ईजाजतपत्र नभलई वा र्स ऐन ववपरीत कसैल े जलर्ात्रा 
व्र्वसार्  गरेमा वा जलर्ात्रा सम्बन्धी काम गरेमा मन्त्रालर्ल ेत्र्स्तो जलर्ात्रा गराउने व्र्श्तत वा 
व्र्वसार्ीको  कारोबार र काम बन्द गनय लगाई एक लाखसम्म जररवाना गनय सतनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको सजार्मा र्ित्त नबुझ्ने व्र्श्तत वा कम्पनील ेपैंतीस हदनभित्र 
 उच्ि अदालत समक्ष पुनरावेदन गनय सतनेछ । 

४५.  जलर्ात्रासम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था: जलर्ात्रा तथा ररिर गाइर् सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थाहरु तोककए 
 बमोश्जम हुनेछ ।  

४६. अन्र् पर्यटन व्र्वसार्सम्बन्धी व्र्वस्था: ग्लाइडर्ङ, जंगल सर्ारी, तर्ाश्म्पङ, हाईककङ, बर्यवार्िङ, 

 स्काइर्, केबुलकार, रक तलाइश्म्बङ, तर्ानोइङ, धाभमयक पर्यटन लगार्त अन्र् पर्यटन व्र्वसार्को 
 दताय, नवीकरण, सञ्िालन,  व्र्वस्थापन,  तनलम्बन,  खारेजी, जररवाना लगार्तका अन्र् 
व्र्वस्थाहरु  तोककए  बमोश्जम हुनेछ । 

 

पररच्छेद– ६ 

प्रदेश पर्यटन बोर्यको स्थापना र व्र्वस्था 

४७. बोर्यको स्थापनाेः (१) राश्षट्रर् तथा अन्तरायश्षट्रर् जगतमा प्रदेशलाई एक आकषयक पर्यटकस्थलको 
रूपमा  स्थावपत गरी पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार तथा प्रवर्दयधन गनयको लार्ग प्रदेश मन्त्रालर्को 
 सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रदेश पर्यटन बोर्यको नामबाट एउटा बोर्यको स्थापना गररएको छ । 

  (२) बोर्यको केन्द्रीर् कार्ायलर् प्रदेश राजधानी रहेको स्थानमा रहनेछ ।  

४८.  बोर्य स्वशालसत संस्था हुनेेः (१) बोर्य अववतछन्न उत्तरार्धकारवाला एक स्वशाभसत र संगहठत संस्था 
 हुनेछ। 

  (२) बोर्यको सबै काम कारवाहीको लार्ग आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। 

  (३) बोर्यल ेव्र्श्तत सरह िलअिल सम्पवत्त प्राप्त गनय, उपिोग गनय, बेिबबखन गनय वा 

 अन्र् कुनै ककभसमले व्र्वस्था गनय सतनछे। 

  (४) बोर्यल े व्र्श्तत सरह आफ्नो नामबाट नाभलस उजुर गनय र बोर्य उपर पतन सोही 
नामबाट  नाभलस उजुर लाग्न सतनेछ। 

४९.  बोर्यको उद्देचर्ेः बोर्यको उर्ददेचर् देहार् बमोश्जम हुनेछः– 

(क) प्रदेशलाई एक आकषयक पर्यटकस्थलको रूपमा ववकभसत गरी राश्षट्रर् तथा 
अन्तरायश्षट्रर्  जगतमा पररर्ित गराउने, 

(ख) प्रदेशको प्राकृततक तथा साँस्कृततक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण र सम्वर्दयधन 
गदै  पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार र प्रवर्दयधन गने, 

(ग) पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार र प्रवर्दयधनर्दवारा राश्षट्रर् उत्पादन तथा ववदेशी 
मुद्रा 
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 आजयनमा अभिवरृ्दर्ध गरी बढी िन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरूको सजृना गने, 

(घ) प्रदेशलाई सुरक्षक्षत, िरपदो तथा आकषयक पर्यटकस्थलको रूपमा ववकभसत गरी 
राश्षट्रर्  तथा अन्तरायश्षट्रर् पर्यटन समुदार्मा नेपालको छववलाई उच्ि एव ंमर्ायहदत ढंगबाट 
 स्थावपत गने, 

(ङ)  पर्यटकहरूलाई गुणात्मक सेवा प्रदान गनय पर्यटन व्र्वसार्मा देखापरेका 
 समस्र्ाहरूको  तनराकरणका उपार्हरू पत्ता लगाउन आवचर्कतानुसार कार्यमूलक 
 अनुसन्धान गने  गराउने, 

(ि)  पर्यटन व्र्वसार्को ववकासको लार्ग आवचर्क पूवायधारहरूको ववकास गने । 

५०. बोर्यको काम, कतयव्र् र अधधकारेः बोर्यको काम, कतयव्र् र अर्धकार देहार् बमोश्जम हुनेछः– 

(क) पर्यटन व्र्वसार्सँग सम्बश्न्धत कुनै पतन कारोबार गनयको तनभमत्त प्रदेश सरकारको 
वा प्रदेश सरकारको स्वीकृतत भलई कुनै व्र्श्तत, संस्था वा तनकार्को प्रतततनर्धको 
 हैभसर्तले कार्य गने, 

(ख)  पर्यटन व्र्वसार्को स्थापना, सुधार, ववकास, ववस्तार, प्रवर्दयधन तथा संरक्षण गने 
 सम्बन्धमा पूवायधार ववकास, पर्यटन सेवा, सुववधा ववस्तार, जनशश्तत ववकास र 
 पर्यटकस्थलहरूको पर्ायवरण संरक्षण गने कार्य समेतका सम्बन्धमा आवचर्क 
 कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(ग)  पर्यटकहरूका लार्ग सुववधा वरृ्दर्ध गने कार्यक्रमको तजुयमा गने कार्यमा संलग्न िै 
 प्रदेशलाई एक आकषयक पर्यटकस्थलको रूपमा ववकभसत गने, 

(घ)  पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गने व्र्श्तत, ससं्था वा तनकार्हरूको कक्रर्ाकलापहरूमा 

 समन्वर् कार्म गने, 

(ङ) पर्यटन व्र्वसार्को ववकास र ववस्तारका लार्ग आवचर्क पने प्राववर्धक एवं ववत्तीर् 
 आधारहरू तर्ार पारी सोही अनुसार पर्यटन ववकाससँग सम्बश्न्धत कार्यक्रमहरू 
 कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(ि)  पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार र प्रवर्दयधन गनयको लार्ग पर्यटन सम्बन्धी 
ववववध  कक्रर्ाकलापहरूमा तनजी क्षते्रको सहिार्गतालाई अर्धकतम मात्रामा प्रोत्साहहत गने, 
 गराउने, 

(छ)  पर्यटनसँग सम्बश्न्धत ववर्दर्मान िौततक पूवायधारहरूको व्र्वश्स्थत र प्रिावकारी 
ढंगले  उपर्ोग गरी पर्यटकहरूलाई देशको धाभमयक र सांस्कृततक महत्वका स्थलहरू, उच्ि 
 हहम श्रृखंलाहरू तथा मनोरम प्राकृततक सौन्दर्यको दृचर्ावलोकन गराउन तनजी 
 क्षेत्रलाई उत्प्रेररत गने। 

(ज)  प्रदेशलाई एक साहभसक तथा आकषयक पर्यटन केन्द्रको रूपमा ववकभसत गदै लैजाने 
र  जल, स्थल र वारु्मा आधाररत मनोरञ्जनपूणय तथा साहभसक पर्यटन सम्बन्धी 
 कक्रर्ाकलापहरूलाई मौभलक संस्कृतत र परम्परामा प्रततकूल असर नपने गरी 
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प्रदेशका  ववभिन्न िागहरूमा सञ्िालन गने, गराउने र त्र्स्ता साहभसक पर्यटन 
सम्बन्धी  कक्रर्ाकलापहरू सञ्िालन गनय तनजी क्षते्रलाई प्रोत्साहहत गने, 

(झ) अन्तरायश्षट्रर् सिा–सम्मेलन, व्र्ापार मेला, साँस्कृततक तथा रु्वा महोत्सव, 
खेलकुद  प्रततर्ोर्गता लगार्त अन्र् रिनात्मक तथा प्रवर्दयधनात्मक पर्यटकीर् 
उत्पादनसँग  सम्बश्न्धत कक्रर्ाकलापहरू आरै्ले सञ्िालन गने र तनजी क्षेत्रलाई समेत 
त्र्स्ता  कक्रर्ाकलापहरू सञ्िालन गनय प्रोत्साहहत गने, 

(ञ)  ऐततहाभसक महत्व िएका स्थलहरू तथा मठ मश्न्दर, गुम्बाहरूको संरक्षण सम्बन्धी 
 ववववध कक्रर्ाकलापहरूमा स्थानीर् जनसमुदार्को सहिार्गतालाई अर्धकतम 
मात्रामा  प्रोत्साहहत गने, 

(ट) पर्यटन पूवायधार तथा सुववधाहरूको सुदृढीकरण गदै ग्रामीण पर्यटकस्थलहरूको 
 ववकासलाई प्राथभमकता हदने र ग्रामीण पर्यटन ववकासका ववववध कार्यक्रमहरू 
 सञ्िालन गनय स्थानीर् ग्रामीण समुदार्लाई उत्प्रेररत गने, 

(ठ)  नर्ा ँ पर्यटकस्थलहरूको पूवायधार तनमायण र ववकासमा लगानी पररिालन गने, 
गराउने, 

(र्) धाभमयक तीथयस्थलहरूको सरंक्षण तथा सम्वर्दयधन गरी धाभमयक पर्यटनको ववकास 
गनयको  लार्ग धाभमयक तथा साँस्कृततक महत्वका स्थलहरूमा पर्यटकहरू बढी आकवषयत हुने 
 गरी सुववधाहरू ववस्तार गनुयका साथै र्स्ता स्थलहरूलाई अन्तरायश्षट्रर् धाभमयक 
केन्द्रको  रूपमा ववकभसत गने, गराउने, 

(ढ) पर्यटन जनिेतनाको लार्ग ववभिन्न तहमा प्रिारप्रसार कार्यक्रमहरू तजुयमा गरी 
 कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(ण)  पर्यटन व्र्वसार्ीहरूबाट पर्यटकहरूलाई प्रदान गररने सेवा तथा सुववधाहरूलाई 
स्तरीर्  बनाई पर्यटकहरूको सुरक्षाका लार्ग समेत ववशेष व्र्वस्था गने, 

(त)  पर्यटन सेवा र सुववधाहरूको गुणस्तर वरृ्दर्ध गनयको लार्ग पर्यटन व्र्वसार्ीहरूलाई 
 आ–आफ्ना व्र्ावसातर्क सघंहरू मार्य त ्आिार सहंहता लागू गराउने, 

(थ)  पर्यटन व्र्वसार्मा संलग्न रहेका व्र्श्तत वा ससं्थाहरूलाई प्राववर्धक ज्ञान, 
प्रभशक्षण  तथा प्राववर्धक सहर्ोग प्रदान गनय आवचर्क ताभलम तथा प्रभशक्षण हदन े
कार्यमा  सहर्ोग पुर ्र्ाउन,े 

(द)  पर्यटन व्र्वसार्को ववकास गनयको लार्ग प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारबाट गहठत 
 पर्यटन पररषर्दलाई समर् समर्मा आवचर्क सुझाव तथा परामशय हदने, 

(ध)  पर्यटन व्र्वसार्सँग सम्बश्न्धत तनकार्हरूल ेअपनाउनु पने गुणस्तरलाई तनर्भमत 
गरी  त्र्स्तो गुणात्मक सेवा प्रदान नगने तनकार्हरूलाई प्रिभलत कानून बमोश्जम 
कारवाही  िलाउनको तनभमत्त प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गने, 
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(न)  पर्यटक तथा पर्यटन व्र्वसार्ीहरूलाई पर्यटनसँग सम्बश्न्धत ववषर्हरूका 
सम्बन्धमा  आवचर्क सेवा तथा परामशय प्रदान गने, गराउने, 

(प)  पर्यटन प्रवर्दयधन, पूवायधार ववकास, पर्यटन सेवा, सुववधा ववस्तार गनयको लार्ग प्रदेश 
 सरकार  तथा अन्र् सरकारी स्वाभमत्व िएको संस्था वा गरै सरकारी संस्थाबाट 
प्राप्त  िएको रकम सोही कार्य गनयको तनभमत्त खिय गने, 

(र्)  आवचर्क सेवा तथा सुववधा उपलब्ध गराउनको लार्ग सहर्ोग गरी आन्तररक 
 पर्यटनको ववकासमा सहर्ोग पुर ्र्ाउने, 

(ब) बोर्यको उर्ददेचर् पूततयको लार्ग प्रदेश सरकार मार्य त नेपाल सरकारसँग स्वीकृतत भलई 
 ववदेशी वा अन्तरायश्षट्रर् संघ संस्थाहरूसंग सम्झौता गने, 

(ि) बोर्यको वावषयक कार्यक्रम सञ्िालन गनय आवचर्क वजेट तजुयमा गरी प्रदेश सरकार 
 समक्ष पेश गने, 

(म)  पर्यटन व्र्वसार्को ववकास, ववस्तार र प्रवर्दयधन सम्बन्धी अन्र् आवचर्क कार्यहरू 
 गने, गराउने । 

५१. बोर्यल ेआवचर्क सेवा शुल्क ललन सतनेेः बोर्यल े पर्यटक तथा पर्यटन व्र्वसार्हरूलाई प्रत्र्क्ष वा 
 अप्रत्र्क्ष रूपमा प्रदान गरेको परामशय तथा सेवा वापत प्रदेश सरकारल ेप्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन 
गरी  तोककएको सेवा शुल्क भलन सतनेछ। 

५२.  बोर्यल ेआधथयक स्रोत जटुाउन सतनेेः (१) बोर्यले आफ्नो कार्यक्रम सञ्िालन गनयको तनभमत्त नेपाल 
 सरकार, सरकारी स्वाभमत्व िएको ससं्था, गैरसरकारी संस्था, ववदेशी सरकार, अन्तरायश्षट्रर् संस्था 
वा  तनकार्बाट ऋण, अनुदान, दान दातव्र् वा उपहार लगार्त आवचर्क आर्थयक स्रोत जुटाउन   
 सतनेछ । 

  तर, अन्तरायश्षट्रर् संघ, संस्था वा तनकार्बाट ऋण, अनुदान, दान दातव्र् वा उपहार जस्ता 
 कुराहरु भलदंा नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृतत भलनु पनेछ ।  

५३.  सलमनतको गठनM (१) बोर्यको उर्ददेचर् प्राश्प्तको लार्ग आवचर्क कार्यक्रमहरू सुव्र्वश्स्थत रूपले 

सञ्िालन  गनय, गराउन र बोर्यको सम्पूणय काम कारवाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गनयको लार्ग एक 
सभमततको  गठन हुनेछ । 

  (२) सभमततमा देहार्का सदस्र्हरू रहनेछनः्– 

(क) प्रमुख सर्िव, मुतर्मन्त्री तथा मश्न्त्रपररषर्दको कार्ायलर् –   अध्र्क्ष 

(ख) सर्िव, उर्दर्ोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् –   सदस्र् 

(ग) सर्िव, आर्थयक माभमला तथा र्ोजना मन्त्रालर् –    सदस्र् 

(घ)  पर्यटन प्रवर्दयधन गने कार्यमा संलग्न रहेका पर्यटन व्र्वसार्ी, पर्यटन तथा  

 प्राकृततक एवं सांस्कृततक सम्पदासँगँ सम्बश्न्धत ववशषेज्ञहरू मध्रे्बाट प्रदेश  

 सरकारल ेमनोतनत गरेकँो कम्तीमा १ जना महहला सहहत ३ जना – सदस्र् 
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(ङ) कार्यकारी प्रमुख –        सदस्र्–सर्िव 

  (३) उपदर्ा (२) को खण्र् (घ) बमोश्जम मनोतनत सदस्र्हरूको पदावर्ध तीन वषयको हुनेछ 
 र पदावर्ध समाप्त िएपतछ तनजहरू पुनः एक पटकको लार्ग मनोतनत हुन सतनेछन ्। 

   (४) उपदर्ा (२) को खण्र् (घ) बमोश्जमका सदस्र्हरूको तनरु्श्तत मन्त्रालर्बाट हुनेछ ।  

   (५) सभमततल ेआवचर्क देखेमा कुनै स्वदेशी ववशेषज्ञ, सल्लाहकार वा पर्यटन व्र्वसार्सँग 
 सम्बश्न्धत लब्ध प्रततश्षठत व्र्श्ततलाई सभमततको बठैकमा पर्यवेक्षकको रूपमा िाग भलन आमन्त्रण 
गनय  सतनेछ। 

५४.   सलमनतको बठैक र ननणयर्ेः (१) सभमततको बठैक कम्तीमा वषयको दईु पटक अध्र्क्षले तोकेको 
 भमतत, समर् र स्थानमा बस्नेछ ।तर अध्र्क्षल े िाहेमा सो िन्दा अगावै पतन सभमततको बैठक 
बोलाउन  सतनेछ । 

   (२) सभमततको सदस्र् सर्िवले सभमततको बैठक बस्ने सूिनाको साथमा बठैकमा छलर्ल 
हुने  ववषर्हरूको सूिी बठैक बस्नु िन्दा २४ घण्टा अगावै सदस्र्हरूलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ 
। 

   (३) सभमततको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षल े गनेछ र तनजको अनुपश्स्थततमा सदस्र् 
मध्रे्का  ज्रे्षठ सदस्र्ले बठैकको अध्र्क्षता गनेछ ।  

   (४) सभमततको कूल सदस्र् संतर्ाको पिास प्रततशत सदस्र्हरू उपश्स्थत िएमा सभमततको 
 बैठकको लार्ग गणपूरक सतंर्ा पुगेको मातननेछ । 

   (५) सभमततको बैठकमा बहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत बराबर िएमा बैठकको 
अध्र्क्षता  गने व्र्श्ततले तनणायर्क मत हदनेछ । 

   (६) सभमततको तनणयर् सभमततको सदस्र् सर्िवर्दवारा प्रमाखणत गररनेछ । 

   (७) सभमततको बठैक सम्बन्धी अन्र् कार्यववर्ध सभमतत आरै्ले तनधायरण गरे बमोश्जम 
हुनेछ । 

५५.  सलमनतको काम, कतयव्र् र अधधकारेः (१) र्ो ऐन र र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्म तथा 
 ववतनर्मको अधीनमा रही बोर्यल ेगनुयपने सम्पूणय काम कारवाहीहरू गनुय तथा बोर्यलाई प्राप्त सम्पूणय 
 अर्धकारहरूको प्रर्ोग तथा कतयव्र्को पालना गनुय सभमततको कतयव्र् हुनेछ । 

   (२) उपदर्ा (१) मा उश्ल्लखखत काम, कतयव्र्को अततररतत बोर्यको उर्ददेचर् प्राश्प्तको लार्ग 

 आवचर्क पने अन्र् कार्यहरू गनुय सभमततको कतयव्र् हुनेछ । 

५५. उपसलमनत गठन गनय सतनेेः (१) सभमततल ेआफ्नो कार्य सञ्िालन गनयको लार्ग  आवचर्कतानुसार 
उपसभमततहरू गठन गनय सतनेछ । 

   (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम गहठत उपसभमततहरूको काम, कतयव्र्, अर्धकार, कार्यक्षेत्र तथा 
 कार्ायवर्ध सभमततले तोके बमोश्जम हुनेछ । 
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५६.  कार्यकारी अधधकृतको ननरु्श्ततेः (१) बोर्यको प्रशासकीर् प्रमुखको रूपमा दैतनक कार्य सञ्िालन गनयको 
 लार्ग एकजना कार्यकारी अर्धकृत रहनेछ ।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा मन्त्रालर्को मन्त्रालर्को 
 और्दर्ोर्गक तथा पर्यटन प्रवर्दयधन महाशाखा प्रमुखले कार्यकारी अर्धकृतको रुपमा काम गनेछ ।  

५७.  कार्यकारी अधधकृतको काम, कतयव्र् र अधधकारेः (१) कार्यकारी अर्धकृतको काम, कतयव्र् र अर्धकार 
 देहार् बमोश्जम हुनेछः– 

(क)  सभमततको तनणयर् एवं तनदेशनहरू कार्ायन्वर्न गने, गराउन<े 

(ख)  बोर्यको दीघयकालीन तथा अल्पकालीन र्ोजना, वावषयक कार्यक्रम तथा वजटे तर्ार गने, 
 गनय लगाउन,े 

(ग)  सभमततबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(घ)   बोर्यलाई आवचर्क कमयिारीहरू तोककए बमोश्जम तनरु्तत गने। 

(ङ)  अध्र्क्षको आदेशानुसार सभमततको बठैक बोलाउने। 

(ि)   सभमतत प्रतत उत्तरदार्ी िई काम गने। 

(छ)  बोर्यको प्रशासकीर् प्रमुखको हैभसर्तले बोर्यको उर्ददेचर् प्राप्त गनय अन्र् आवचर्क 
 कार्यहरू गने। 

५८.  बोर्यको कोषेः (१) बोर्यको आफ्नो कार्यक्रम सञ्िालन गनयको तनभमत्त एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । 

   (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको कोषमा देहार्का रकमहरू रहने छनः्– 

  (क) नेपाल पर्यटन बोर्यले प्रदेश पर्यटन बोर्यलाइय प्रदान गरेको रकम, 

  (ख)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् तह तथा सरकारी स्वाभमत्व िएको 
संस्थाबाट   प्राप्त अनुदान तथा अन्र् रकम। 

  (ग) ववदेशी सरकार वा राश्षट्रर् वा अन्तरायश्षट्रर् संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहर्ोग, अनुदान 
वा    ऋण, 

  (घ)  स्वदेशी तथा ववदेशी संघ संस्था वा व्र्श्ततबाट प्राप्त ऋण, अनुदान, दान दातव्र् 
वा    उपहार। 

  (ङ) पर्यटन व्र्वसार्मा संलग्न रहेका संघ, ससं्था वा व्र्श्ततबाट प्राप्त सहर्ोग अनुदान 
वा   उपहार। 

  (ि)  पर्यटक तथा पर्यटन व्र्वसार्ीहरूलाई पर्यटनसँग सम्बश्न्धत ववषर्हरूका 
सम्बन्धमा    प्रदान गरेको सेवा तथा परामशय वापत प्राप्त गरेको सेवा शुल्क। 

  (छ)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 
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   (३) ववदेशी सरकार, अन्तरायश्षट्रर् संघ, ससं्था वा व्र्श्ततबाट कुनै पतन ककभसमको सहर्ोग, 

अनुदान, ऋण, दान, दातव्र् वा उपहार भलनु अगावै बोर्यल े प्रदेश सरकार मार्य त ् नेपाल सरकारको 
स्वीकृतत भलनु पनेछ । 

   (४) बोर्यको तर्य बाट गररने सम्पूणय खिय उपदर्ा (१) बमोश्जमको कोषमा जम्मा िएको 
 रकमबाट व्र्होररनेछ । 

   (५) बोर्यको कोषको सञ्िालन तोककए बमोश्जम हुनेछ । 

५९.  लेखा र लखेापरीिणेः (१) बोर्यको आर्व्र्र्को लखेा नेपाल सरकारल े अपनाएको लखेा प्रणाली 
 बमोश्जम राखखनेछ। 

   (२) बोर्यको आन्तररक लखेापरीक्षण प्रदेश लखेा तनर्न्त्रकबाट र अश्न्तम लेखापरीक्षण 
 महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। 

   (३) प्रदेश सरकार वा मन्त्रालर्ले सभमततको आर्व्र्र्को लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र 
 अन्र् नगदी, श्जन्सीको वववरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सतनेछ । 

६०.  बोर्यको लसफाररस वा सल्लाह ललन सतनेेः कसैल े पर्यटन व्र्वसार्सँग सम्बश्न्धत कुनै व्र्वसार् 
 सञ्िालन गने अनुमततको तनभमत्त सम्बश्न्धत तनकार्मा तनवेदन गरेमा त्र्स्तो तनकार्ले अनुमतत 
प्रदान  गनुय अगावै बोर्यको भसर्ाररस वा सल्लाह भलन सतनेछ। 

६१.  वावषयक प्रनतवेदनेः (१) कार्यकारी अर्धकृतले बोर्यको काम कारवाहीको वावषयक प्रततवेदन प्रत्रे्क 
 आर्थयक  वषय समाप्त िएको भमततले साठी हदनभित्र सभमतत समक्ष प्रस्तुत गनुय पनेछ र 
र्स्तो  प्रततवेदनको एकप्रतत मन्त्रालर्मा समेत पेश गनुय पनेछ। 

  (२) कार्यकारी अर्धकृतले उपदर्ा (१) मा उल्लखे िए बमोश्जमको बोर्यको वावषयक प्रततवेदन 
 प्रत्रे्क वषय सावयजतनक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ। 

६२.  अधधकार प्रर्तर्ार्ोजनेः (१) सभमततल े आरू्लाई प्राप्त अर्धकारहरूमध्रे् कुनै वा सबै अर्धकार 
 आवचर्कतानुसार कुनै सदस्र्, उपसभमतत वा कार्यकारी अर्धकृतलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सतनेछ। 

  (२) कार्यकारी अर्धकृतले आरू्लाई प्राप्त अर्धकारहरू मध्रे् कुनै वा सबै अर्धकार 
 आवचर्कतानुसार बोर्यको कुनै अर्धकृत कमयिारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सतनेछ। 

६३.  बैठक ित्ाेः सभमततका अध्र्क्ष तथा सदस्र्ले सभमततको बैठकमा िाग भलएवापत प्रिभलत कानून  
  बमोश्जम बठैक ित्ता भलन सतनेछन ्। 

६४.  ननदेशन ददन सतनेेः प्रदेश सरकार वा मन्त्रालर्ले सभमततलाई आवचर्क तनदेशन हदन सतनेछ र 
 र्स्तो तनदेशनको पालना गनुय सभमततको कतयव्र् हुनेछ । 

६५.   प्रदेश सरकारसाँग सम्पकय ेः सभमततले संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँग सम्पकय  रातदा मन्त्रालर् 
मार्य त  राख्नु पनेछ । 

पररच्छेद - ६ 

ववववध 



 

26 
 

६६. पर्यटकले ल्र्ाएको मालसामानहरुको खरीद ववक्रीमा प्रनतवन्ध लगाउन सतने: (१) प्रदेश सरकारल े
 सूिना प्रकाभशत गरी तोककहदएको मालसामान कुनै पर्यटकले प्रदेशभित्र ल्र्ाई र्स प्रदेशमा ववक्री वा 
 दानदातव्र् गरी वा अरु कुनै प्रकारवाट हक छार्ी हदन नपाउने गरी आदेश जारी गनय सतनेछ । 

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम जारी िएको आदेश ववपरीत कुनै मालसामान भलएहदएमा 
 भलनेबाट सम्बश्न्धत मालसामान जर्त गरी हदनेलाई ववगो बमोश्जमको मन्त्रालर्ले जररवाना गनय 
 सतनेछ । 

 (३) उपदर्ा (२) बमोश्जम हदएको आदेशमा र्ित्त नबुझ्ने व्र्श्ततले पैतीस हदनभित्र उच्ि 
 अदालतमा पुनरावेदन हदन सतनेछ । 

६७. पर्यटकीर् िेत्रको घोषणा सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कुनै पतन स्थानीर् 
 तहको कुनै पतन स्थान वा एक िन्दा बढी स्थानीर् तहको खास क्षते्रलाई पर्यटकीर् क्षते्र घोषणा गनय 
 सतनेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम घोषणा गरेको क्षेत्रको प्रवर्दयधन, ववकास र व्र्वस्थापन गनय 
 मन्त्रालर्ले सभमतत गठन गनय सतनेछ। 

 (३) उपदर्ा (२) बमोश्जम गठन हुने सभमततको काम, कतयव्र्, र अर्धकार र त्र्स्ता 
सभमततको  क्षमता लगार्तका ववषर् तोककए बमोश्जम हुनेछ । 

६८. नवीकरण सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था : (१) प्रिभलत कानून बमोश्जम दताय िई र्ो ऐन प्रारम्ि हुनु 
अतघ कुनै कारणबस नवीकरण गने म्र्ाद समाप्त िई नवीकरण हुन नसकेका ट्रािल वा टे्रककङ्ग 
एजेन्सी, पर्यटकस्तरीर् होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार, जलर्ात्रा व्र्वसार्ी िएमा जततसुकै 
अवर्ध व्र्ततत िएको िएतापतन एक पटकका लार्ग मात्र र्ो ऐन प्रारम्ि िएको भमततल ेएक वषय 
भित्र नवीकरण गनय  सतनेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम ईजाजतपत्र नवीकरणका लार्ग मन्त्रालर्ले सम्बश्न्धत 
व्र्वसार्को लार्ग र्स ऐन बमोश्जम शुरु ईजाजतपत्र भलदंा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर शुल्क 
भलई नवीकरण गनुय पनेछ ।  

६९. सवारी साधनमा िन्सार सुववधाको लाधग लसफाररस गनेेः (१) र्स ऐन बमोश्जम दताय िएका ट्रािल 
वा टे्रककङ्ग एजेन्सी, पर्यटकस्तरीर् होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार, जलर्ात्रा, पर्यटकस्तरका 
होटल व्र्वसार्ीले पाहुनालाई सुववधा पुर् र्ाउने उर्ददेचर्ले िन्सार सुववधामा प्रिभलका कानून 
बमोश्जम सवारी साधन आर्ात गनयका लार्ग भसर्ाररस प्राप्त गनय िाहेमा दरखास्त दस्तुर बापत 
एकसर् रुपैर्ाँ सहहत मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम प्राप्त दरखास्त प्राप्त िएमा देहार्का मापदण्र् पुरा गरेका 
व्र्वसार्ीलाई भसर्ाररस दस्तुर बपत एकहजार रुपैर्ाँ बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल 
िौिार राखी मन्त्रालर्ले सम्वश्न्धत तनकार्मा सवारी साधनमा िन्सार सुववधाका लार्ग भसर्ाररस 
गनेछ । 
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(क)  ईजाजत भलएको दईु वषय िुततान िएको हुनुपने, 

(ख)  उजुरी परी कारवाहीमा नपरेको हुनुपने, 

(ग)  तीन आर्थयक वषयमा आजयन गरेको ववदेशी मुद्राको कुल अकंको पिास 
प्रततशतले हुन आउने रकम बराबरले आर्थयक ऐन बमोश्जम सवारी साधन 
िन्सार सुववधामा आर्ात गनय सतनेछ, 

(घ)  र्स अतघ िन्सार सुववधामा सवारी साधन खझकाएको िए आर्थयक ऐनले तोके 
बमोश्जमको अवर्ध व्र्ततत िैसकेको हुनु पनेछ, 

(ङ)  िन्सार सुववधामा खझकाइएको सवारी साधनको बाहहर पट्हट सम्वश्न्धत होटल 
व्र्वसार्ीको नाम लेखखएको हुनु पनेछ, 

(ि)  उतत सवारी साधन प्रिभलत आर्थयक ऐनले तोकेको अवर्धसम्म तनजी 
सवारीको रुपमा दताय गनय वा नामसारी गनय पाइने छैन ।  

७०. पर्यटक सवारी साधनको नम्बर प्लेट पररवतयन गनय लसफाररस गनेेः (१) र्स ऐन बमोश्जम दताय िई 
मापदण्र् पूरा गरेका ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सी, पर्यटकस्तरका होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार 

व्र्वसार्ीले आफ्नो नाममा िएका सवारी साधनलाई पर्यटक नम्बर प्लेटमा पररवतयन गनय िाहेमा 
दरखास्त दस्तुर वापत एकसर् रुपैर्ाँ सहहत मन्त्रालर् समक्ष दरखास्त हदनु पनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम प्राप्त दरखास्तका आधारमा मन्त्रालर्ल े होटल व्र्वसार्ीको 
नाममा िएको सवारी साधनलाई पर्यटक नम्बर प्लेटमा पररवतयन गनय उपरु्तत देखेमा भसर्ाररस 
दस्तुर बपत एकहजार रुपरै्ाँ बैंकमा जम्मा गनय लगाई सोको सतकल िौिर राखी मन्त्रालर्ल े
सम्वश्न्धत तनकार्मा भसर्ाररस गनेछ ।  

७०. वाकीटकी वा अन्र् रेडर्र्ो र्न्त्रको लसफाररस गनेेः (१) र्स ऐन बमोश्जम दताय िएका ट्रािल वा 
टे्रककङ्ग एजेन्सी, पर्यटकस्तरका होटल, लज, रेषटुराँ, ररसोटय तथा बार व्र्वसार्ीले व्र्वसार् सञ्िालन 
गनय ईजाजत भलएमा होटल व्र्वसार्ील ेआफ्नो आन्तररक प्रर्ोजनको लार्ग वाकीटकी वा अन्र् 
रेडर्र्ो र्न्त्र खरीद तथा प्रर्ोग गनयका लार्ग लाइसेन्स प्राप्त गनय सम्वश्न्धत तनकार्मा भसर्ाररस 
प्राप्त गनय एक सर् रुपैर्ाँ दरखास्त दस्तुर सहहत मन्त्रालर्मा दरखास्त हदनु पनेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोश्जमको दरखास्त प्राप्त िएपतछ मन्त्रालर्ले जाँिबुझ गरी उपरु्तत 
देखेमा वाकीटकी वा अन्र् रेडर्र्ो र्न्त्र खरीद तथा प्रर्ोग गनयको लार्ग एक हजार रुपैर्ाँ बैंकमा 
जम्मा गनय लगाई सम्वश्न्धत तनकार्मा भसर्ाररस गनय सतनेछ ।  

७१. पर्यटक प्रहरी व्र्वस्थापन सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) पर्यटकीर् क्षते्र र स्वदेशी तथा ववदेशी पर्यटकको 
 सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गनय प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्र्वस्था गनय सतनेछ । 

   (२) उपदर्ा (१) बमोश्जम पर्यटक प्रहरीको तनरु्श्तत, सेवा, सुववधा, पररिालन र व्र्वस्थापन 
 सम्बन्धी कार्य तोककए बमोश्जम हुनेछ ।  
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७२. अधधकार प्रर्तर्ार्ोजन गनय सतने : (१) र्स ऐन बमोश्जम मन्त्रालर्लाई प्राप्त अर्धकार मध्रे् सब ै
 वा केही अर्धकार मन्त्रालर्ले मातहतको कुनै कार्ायलर् वा अर्धकारी वा अर्धकृत कमयिारीलाई 
 प्रत्र्ार्ोजन गनय  सतनेछ । 

७३. अनुसूिी हेरफेर गनय सतने: (१) र्स ऐन कार्ायन्वर्नको क्रममा मन्त्रालर्ले प्रदेश राजपत्रमा सूिना 
 प्रकाशन गरी अनुसूिी हेररे्र गनय सतनेछ ।  

७४. प्रिललत कानून बमोश्जम हुने: र्स ऐनमा लेखखएको कुरामा र्सै बमोश्जम र पर्यटन सम्बन्धी 
अन्र् ववषर्मा प्रिभलत संघीर् कानून बमोश्जम हुनेछ ।  

७५. ननर्म बनाउने अधधकार: (१) र्ो ऐन कार्ायन्वर्न गनय प्रदेश सरकारल ेआवचर्क तनर्म, तनदेभशका, 
कार्यववर्ध बनाउन सतनेछ। 

  (२) र्ो ऐन कार्ायन्वर्नको भसलभसलामा उपदर्ा (१) को प्रततकूल नहुने गरी 
मन्त्रालर्ले आवचर्क मापदण्र् बनाउन सतनेछ । 

७६. बिाउ: र्ो ऐन बन्नु पूवय पर्यटन ऐन, २०३५ बमोश्जम िए गरेका कामहरु र्स ैऐन अनुसार िए 
 गरेको मातननेछ। 
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अनुसूिी-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 

ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको ईजाजतपत्रको लार्ग हदइने दरखास्त 

श्री ...................................., 

......................................... । 

  ट्रािल/टे्रककङ्ग एजेन्सीको काम गनय इच्छा िएकोले देहार्का वववरण खुलाई र्ो दरखास्त गरेको 
छु। 

१. प्रस्ताववत ट्रािल/टे्रककङ्ग एजेन्सीको:- 

 (क)  नामः 

 (ख)  ठेगानाः 

 (ग)  धनी/शेर्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरणः  

क्र.सं. नाम उमेर ठेगाना शेर्र वा हहस्सा 

रकम प्रततशत 

 

 

     

 

२. ट्रािल/टे्रककङ्ग एजेन्सीमा लगानी गरेको पँूजी:- 

 (क)  अर्धकृत पँूजीः     (घ) श्स्थर पँूजीः 

 (ख)  जारी पँूजीः     (ङ) िालू पँूजीः 

 (ग)  िुतता पँूजीः  

 

३. ट्रािल/टे्रककङ्ग एजेन्सीको शाखा कार्ायलर् खोल्ने िएमा:- 

 (क) संतर्ाः 

 (ख) नेपाल राज्र्भित्रः 

 (ग) नेपाल राज्र् बाहहरः 

४. आगामी तीन वषयमा सेवा पुर् र्ाउने अनुमातनत पर्यटक संतर्ा तथा ववदेशी मुद्रा आजयन सम्बन्धी 
 वववरण:- 

वषय पर्यटकको संतर्ा ववदेशी मुद्रा आजयन पर्यटक ल्र्ाउने प्रमुख देशहरु 
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पहहलो    

दोस्रो    

तेस्रो    

 

५. प्रस्ताववत जनशश्ततको वववरण:- 

संतर्ा हटकेहटङ्ग 
अकर्सर 

ट्रािल/टे्रककङ्ग 
अकर्सर 

प्रशासतनक 
कमयिारी 

लेखाको 
कमयिारी 

अन्र् जम्मा 

 

 

 

      

 

६. सवारी साधनको प्रस्ताववत व्र्वस्था:- 

सवारी साधन संतर्ा िार्ामा भलने खररद गने 

बस    

भमतनबस    

माइक्रोबस    

जीप    

कार    

अन्र्    

 

७. ववदेशी ट्रािल वा टे्रककङ्ग वा अन्र् त्र्स्तै प्रकृततका एजेन्सीहरुसँग सम्बर्दध कार्म गररने िएमा 
 त्र्सको:- 

 नामः      फ्र्ातसः 

 ठेगानाः      इन्टरनेटः 

 टेभलर्ोनः      इमेलः 
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८. अन्र् कुनै कुरा िएः ...................................................... 
 

९. संलग्न कागजात:- 

 (१) 

 (२) 

 (३) 

 माथी लेखखएको व्र्होरा ठीक साँिो छ, झठु्ठा ठहरे कानून बमोश्जम सहँुला बुझाउँला ।  

         दरखास्तवालाको,‐ 

         सहीः 

         नामः 

         पूरा ठेगानाः 

         भमततः  
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अनुसूिी-२ 

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्वश्न्धत) 

ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको ईजाजतपत्र 

ईजाजतपत्र संतर्ा ......................... 
 

श्री ..................................................., 

 ............................................. । 

  

तपाईलाई सुदरूपश्चिम पर्यटन ऐन, २०७७ को दर्ा ५ को उपदर्ा (२) बमोश्जम ट्रािल/टे्रककङ्ग एजने्सीको 
काम गनय र्ो ईजाजतपत्र हदइएको छ । 

 

१. ईजाजतपत्र प्राप्त व्र्श्ततको:- 

 (क) नामः 

 (ख) ठेगानाः 

 (ग) धनी/संस्थापक शेर्र धनी/ प्रोप्राइटरको नाम र वववरणः 
 

२. ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको:- 

 (क) नामः 

 (ख) मुतर् कार्ायलर् रहने ठेगानाः 

 (ग) शाखा कार्ायलर् रहने ठेगानाः 

३. ईजाजतपत्रको अवर्ध:- 

 कार्ायलर्को छाप 

         ईजाजतपत्र हदने अर्धकारीको,‐ 

         सहीः 

         नामः 

         पदः 

         कार्ायलर्ः 

         भमततः 
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नवीकरणको वववरण 

ईजाजतपत्रको अवर्ध नवीकरण दस्तुर 
तथा अन्र् 
वववरण 

नवीकरण गरेको 
भमतत 

नवीकरण गने 
अर्धकारीको सही 

देखख सम्म 
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अनुसूिी-३ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्वश्न्धत) 
 

ट्रािल वा टे्रककङ्ग एजेन्सीको नवीकरणका लार्ग हदइने दरखास्तको ढािँा 
 

 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

 

 

   मैले/हामीहरुले सञ्िालन गरररहेको ....................................... लाई नवीकरण गनयको 
तनभमत्त सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ववकास ऐन, २०७७ को दर्ा ८ को उपदर्ा (२) बमोश्जम दरखास्त 
दस्तूर र आवचर्क कागजातहरु र्सैसाथ संलग्न राखी तनवेदन गदयछु/गदयछौं ।  

   सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ववकास ऐन, २०७७ को अर्धनमा रही आफ्नो कारोबार सञ्िालन 
गनेछु/गनेछौं ।  

 

तनवेदक 

तनवेदकको नामः 

ठेगानाः 

भमततः 
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अनुसूिी-४ 

(दफा १५ को उपदफा (२) साँग सम्वश्न्धत) 

पर्यटकस्तरीर् होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय वा बारको दतायका लार्ग हदइने दरखास्तको ढाँिा 
 

 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

 

 

 

 

   मैले/ हामीहरुले सञ्िालन गरररहेको ............................................... लाई सुदरूपश्चिम 
प्रदेश पर्यटन ववकास ऐन २०७७ को दर्ा १५ को उपदर्ा (२) बमोश्जम पर्यटकस्तरको होटल तथा 
लज/रेषटँुरा, ररसोटय तथा बार/पाटी प्र्ालेसको रुपमा स्तर वगीकरण गरी पाउनको तनभमत्त दरखास्त 
दस्तूर वापतको रकम र आवचर्क कागजातहरु र्सैसाथ राखी तनवेदन गदयछु/ गदयछौं ।  

   सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ववकास ऐन २०७७ को अर्धनमा रही आफ्नो कारोबार सञ्िालन 
गनेछु/गनेछौं ।  

 

तनवेदक 

तनवेदकको नामः 

ठेगानाः 

भमततः 
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अनुसूिी-५ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्र् (छ) साँग सम्वश्न्धत) 

स्थानीर् तहले भसर्ाररस गदाय खुलाउनु पने वववरण 

 

(क) व्र्वसार् गनय लार्गएको स्थान, 

(ख)  जग्गाको क्षेत्रर्ल र िारककल्ला, 

(ग)  िवन तनमायण सम्वन्धी वववरण (िौततक बनावट, कोठाको संतर्ा, साइज, स्नानघर र शौिालर्को 
व्र्वस्था सम्वन्धी),  

(घ)  िौततक पूवायधार (खानेपानी, ढल, बत्ती, बाटो) को वववरण, 

(ङ)  ऐततहाभसक, धाभमयक, पुराताश्त्वक महत्वका वस्तुलाई असर पाने, नपाने 

(ि) वातावरण सम्वन्धी वववरण, 

(छ)  वररपररको दृषर्, उपरु्ततता र स्तरीर्ता जस्ता अन्र् आवच र्क कुरा । 
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अनुसूिी-६ 

(दफा १५ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 

पर्यटस्तरीर् होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय वा बारको प्रमाणपत्रको ढािँा 
 

ईजाजतपत्र संतर्ा 
 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

   तपाईलाई ............................................................ सञ्िालन गनय सुदरूपश्चिम प्रदेश 
पर्यटन ववकास ऐन २०७७ को दर्ा १५ को उपदर्ा (१) बमोश्जम र्ो ईजाजतपत्र हदइएको छ ।  

१. ईजाजतपत्र प्राप्त व्र्श्ततको:- 

 (क) नामः 

 (ख) ठेगानाः 

 (ग) धनी/संस्थापक शेर्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरणः 
  

कार्ायलर्को छाप 

         ईजाजतपत्र हदने अर्धकारीको:- 

         सहीः 

         नामः 

         पदः 

         कार्ायलर्ः 

         भमततः 

नवीकरणको वववरण 

ईजाजतपत्रको अवर्ध नवीकरण दस्तुर 
तथा अन्र् 
वववरण 

नवीकरण गरेको 
भमतत 

नवीकरण गने 
अर्धकारीको सही 

देखी सम्म 
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नोटः प्रबन्धपत्रमा उल्लखेखत कार्य मात्र गनुय पनेछ। 
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अनुसूिी-७ 

(दफा १८ को उपदफा (२) साँग सम्वश्न्धत) 
 

पर्यटस्तरीर् होटल, लज, रेषटँुरा, ररसोटय वा बारको नवीकरणका लार्ग हदइने  

दरखास्तको ढािँा 
 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

 

   मैले/हामीहरुले सञ्िालन गरररहेको ....................................... लाई पर्यटन ववकास ऐन  
२०७७ को दर्ा १८ को उपदर्ा (२) बमोश्जम नवीकरण गनयको तनभमत्त दरखास्त दस्तूर बापत एकसर् 
रुपैंर्ाँ र आवचर्क कागजातअरु र्सैसाथ संलग्न राखी तनवेदन गदयछु/गदयछौं ।  

   पर्यटन ववकास ऐन, २०७७ को अर्धनमा रही आफ्नो कारोबार सञ्िालन गने प्रततवर्दधता 
व्र्तत गदयछु/गदयछौं ।  

 

तनवेदक‐ 

तनवेदकको नामः 

ठेगानाः 

भमततः 
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अनुसूिी-८ 

(दफा ३४ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 
 

दरखास्तको ढािँा 
 
 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

 

म÷हामीलाई पथ प्रदशयकको काम गने इच्छा िएकोले ईजाजतपत्र पाउनका तनभमत्त दरखास्त दस्तुर एकसर् 
रुपैंर्ाँ र्सैसाथ राखी सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ दर्ा ३४ को उपदर्ा (१) बमोश्जमका तनम्न 
आवचर्क कागजातहरु र्सैसाथ राखी तनवेदन गरेको छु । ईजाजतपत्र पाएमा प्रिभलत कानूनको अधीनमा 
रही पथ प्रदशयक सम्बन्धी काम गनेछु ।  

 

१= तनवेदकको नाम :– 

२.  ठेगाना :– 

(क) स्थार्ी :–  

(ख) अस्थार्ी :– 

३.  शैक्षक्षक र्ोग्र्ता र ताभलम :– 

४= उमेर:– 

५= अनुिव:– 

 

भमतत :         तनवेदक 
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अनुसूिी-९ 

(दफा ३४ को उपदफा (२) साँग सम्वश्न्धत) 

पथप्रदशयकको ईजाजतपत्र 

ईजाजतपत्र संतर्ा ......................... 

१. पथप्रदशयकको पूरा नाम :‐ 

२. ठेगाना:‐ 

(क) अस्थार्ी:‐ 

(ख) स्थार्ी:‐ 

३. पाररश्रभमकको वववरण :‐ 

(क)  

(ख)  

४. पथप्रदशयक गने िाषा :‐ 

५. ईजाजतपत्रको म्र्ाद………………. देखख  ……………… सम्म श्री ……………… लाई सुदरूपश्चिम 
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ दर्ा ३४ को उपदर्ा (२) बमोश्जम प्रथप्रदकय को काम गनय र्ो ईजाजतपत्र 
हदइएको छ । 

कार्ायलर्को छाप 

         ईजाजतपत्र हदने अर्धकारीको 

         सहीः 

         नामः 

         पदः 

         कार्ायलर्ः 

         भमततः 

नवीकरणको वववरण 

ईजाजतपत्रको अवर्ध नवीकरण दस्तुर 
तथा अन्र् 
वववरण 

नवीकरण गरेको 
भमतत 

नवीकरण गने 
अर्धकारीको सही 

देखख सम्म 
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अनुसूिी-११ 

(दफा ३६ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 
 

पथप्रदयशकको ईजाजतपत्र नवीकरणका लार्ग हदइने दरखास्तको ढाँिा 
 

श्री ..................................................., 

    .............................................. । 

 

 

   मैले/हामीहरुले सञ्िालन गरररहेको ....................................... लाई सुदरूपश्चिम प्रदेश 
पर्यटन ववकास ऐन, २०७७ को दर्ा ३६ को उपदर्ा (१) बमोश्जम नवीकरण गनयको तनभमत्त दरखास्त 
दस्तूर बापत एकसर् रुपैर्ाँ दस्तुर र आवचर्क कागजातहरु र्सैसाथ संलग्न राखी तनवेदन 
गदयछु/गदयछौं ।  

 

   सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ववकास ऐन, २०७७ को अर्धनमा रही आफ्नो कारोबार सञ्िालन 
गनेछु/गनेछौं ।  

 

तनवेदक 

तनवेदकको नामः 

ठेगानाः 

भमततः 
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अनुसूिी-११ 

(दफा ४३ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 

जलर्ात्रा व्र्वसार्को लार्ग ईजाजतपत्रको लार्ग हदइने दरखास्त 

श्री ...................................., 

......................................... । 

  जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्िालन गनय देहार्का वववरण खलुाई र्ो दरखास्त गरेको छु। 

१. जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको:- 

 (क)  नामः 

 (ख)  ठेगानाः 

 (ग)  शेर्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरणः  

क्र.सं. नाम उमेर ठेगाना शेर्र वा हहस्सा 

रकम प्रततशत 

      

२. जलर्ात्रा व्र्वसार्मा लगानी गरेको पँूजीको वववरण:- 

 (क)  अर्धकृत पँूजीः     (घ) श्स्थर पँूजीः 

 (ख)  जारी पँूजीः     (ङ) िालू पँूजीः 

 (ग)  िुतता पँूजीः  

३. आगामी तीन वषयमा सेवा पुर् र्ाउने अनुमातनत पर्यटक संतर्ा तथा ववदेशी मुद्रा आजयन सम्बन्धी 
 वववरण:- 

वषय पर्यटकको अनुमातनत 
संतर्ा 

अनुमातनत ववदेशी मुद्रा 
आजयन 

पर्यटक ल्र्ाउने प्रमुख सम्िाव्र् 
देशहरु 

पहहलो    

दोस्रो    

तेस्रो    

 

 

४. प्रस्ताववत जनशश्ततको वववरण,‐ 



 

45 
 

ररिर गाइर् प्रशासतनक कमयिारी लेखाको कमयिारी अन्र् जम्मा 

     

५. जलर्ात्रा सञ्िालन गनय आवचर्क हुने साधनहरुको प्रस्ताववत वववरण:- 

सामग्री प्रस्ताववत  िार्ामा भलने खररद गने 

    

    

    

    

    

    

६. ववदेशी जलर्ात्रा व्र्वसार्ी वा अन्र् त्र्स्तै प्रकृततका एजेन्सीहरुसँग सम्बर्दधता कार्म गररने िएमा 
त्र्सको वववरण :- 

 नामः      फ्र्ातसः 

 ठेगानाः      इन्टरनेटः 

 टेभलर्ोनः      इमेलः 

७. अन्र् कुनै कुरा िएः ...................................................... 

८. संलग्न कागजातः 

 (क) कम्पनी िए कम्पनीको प्रबन्धपत्र र तनर्मावलीको प्रततभलवप, 

 (ख) र्मय िए र्मय दतायको प्रततभलवप, 

 (ग) नेपाली नागररकताको प्रततभलवप । 

 माथी लेखखएको व्र्होरा ठीक साँिो छ, झठु्ठा ठहरे कानून बमोश्जम सहँुला बुझाउँला ।  

         दरखास्तवालाको,‐ 

         सहीः 

         नामः 

         पूरा ठेगानाः 

         भमततः  
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अनुसूिी-१२ 

(दफा ४५ को उपदफा (१) साँग सम्वश्न्धत) 

जलर्ात्रा व्र्वसार्ीकोको ईजाजतपत्र 

ईजाजतपत्र संतर्ा ......................... 

श्री ........................................, 

 .......................................... । 

  

तपाईलाई जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्िालन गनय सुदरूपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ दर्ा ४५ को उपदर्ा (१) 
बमोश्जम र्ो ईजाजतपत्र हदइएको छ । 

१. ईजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको:- 

 (क) नामः 

 (ख) ठेगानाः 

 (ग) धनी/ शेर्र धनी/ प्रोप्राइटरको नाम र वववरणः 

२. ईजाजतपत्रको अवर्ध :- 

 कार्ायलर्को छाप 

         ईजाजतपत्र हदने अर्धकारीको 

         सहीः 

         नामः 

         पदः 

         कार्ायलर्ः 

         भमततः 
 

नवीकरणको वववरण 

 

ईजाजतपत्रको अवर्ध नवीकरण दस्तुर 
तथा अन्र् 
वववरण 

नवीकरण गरेको 
भमतत 

नवीकरण गने 
अर्धकारीको सही 

देखख सम्म 
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