
 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, साउन 2४ गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 11 

भाग 1 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संित ्2079 सालको ऐन नं. 07 

गण्डकी प्रदेशमा पयवटन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािना: गण्डकी प्रदेशतभत्रका पयवटन क्षेत्रको संरक्षण, संिर्द्वन, प्रिधवन र विकास मार्व त 
आन्त्तररक तथा बाह्य पयवटकको सवुिधा, वहत र प्रदेशको आतथवक विकासका लातग आिश्यक 
व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोले, 

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम "गण्डकी प्रदेश पयवटन ऐन, २०७9" 
रहेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 
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2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “आन्त्तररक पयवटक” भन्नाले नेपालको एक स्थानबाट अको 

स्थानमा भ्रमण गने नपेाली नागररक सम्झन ुपछव । 

(ख) “कायावलय” भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतको पयवटन विषय हेने 
कायावलय सम्झन ुपछव। 

(ग) “कोष” भन्नाले दर्ा २७ बमोशजमको प्रदेश पयवटन कोष 
सम्झन ुपछव । 

(घ) “ट्राभल एजेन्त्सी” भन्नाले पयवटक िा अन्त्य व्यशक्तको तनतमत्त 
शलु्क तलई भ्रमण, बसोबास तथा आधतुनक सिारी साधन 
मार्व त दृश्यािलोकन सम्बन्त्धी प्रबन्त्ध तमलाउने व्यशक्त, र्मव 
िा कम्पनी सम्झन ुपछव । 

(ङ) “टे्रवकङ्ग एजने्त्सी” भन्नाले पयवटक िा अन्त्य व्यशक्तहरूलाई 
विविध प्राकृततक एिम ् सांस्कृततक दृश्यािलोकन गराउन े
उदे्दश्यले शलु्क तलई पदयात्रा सम्बन्त्धी प्रबन्त्ध तमलाउन े
व्यशक्त, र्मव िा कम्पनी सम्झन ुपछव। 

(च) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन िा यस 
ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम 
सम्झन ुपछव । 

(छ) “पथ प्रदशवक” भन्नाले पाररश्रतमक तलई पयवटकको साथ गई 
पथ प्रदशवनका लातग काम गने दर्ा १४ बमोशजम इजाजत 
प्राप्त व्यशक्त सम्झन ुपछव । 

(ज) “पिवतारोहण” भन्नाले प्रदेश तभत्र रहेका वहमशृङ् खलाको कुन ै
तनशित चलुीमा पगु्न ेउदे्दश्य तलई कुनै दलले त्यस्तो चलुीको 
आरोहण गने कायव सम्झन ुपछव । 

(झ) "प्रदेश" भन्नाले गण्डकी प्रदेशलाई सम्झन ुपछव ।  

(ञ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार सम्झन ु
पछव।  

(ट) “पैदल मागव” भन्नाले प्राकृततक रूपमा रहेका र विकास 
गररएका पैदल वहिँड्न ेमागव सम्झन ुपछव । 

(ठ) “बाह्य पयवटक” भन्नाले विदेशी मलुकुबाट भ्रमणका लातग 
नेपालमा भ्रमण गनव आउने गैरनेपाली नागररक सम्झन ुपछव। 

(ड) “बोडव” भन्नाले दर्ा ३६ बमोशजमको प्रदेश पयवटन बोडव 
सम्झन ुपछव । 
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(ढ) “मन्त्त्रालय” भन्नाले पयवटन सम्बन्त्धी विषय हेने प्रदेश 
सरकारको मन्त्त्रालय सम्झन ुपछव । 

(ण)  “होमस्टे” भन्नाले पयवटकलाई आिास, खाना र अन्त्य सेिा 
प्रदान गने उदे्दश्यले आफ्न ै घर िा समदुायमा तनजी िा 
सामूवहक रूपमा सञ्चालन गररएको घरबास सेिा सम्झन ु
पछव।  

पररच्छेद-2 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी सम्बन्त्धी व्यिस्था 
3. इजाजत पत्र तलन ुपने: (1) प्रदेशतभत्र ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीको काम गनव 

चाहने व्यशक्तले यस ऐन बमोशजम इजाजत तलन ुपनेछ । 

(2) ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजत तलन चाहने व्यशक्तले 
तोवकएको वििरण र कागजपत्र सवहत कायावलय समक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(3) उपदर्ा (2) बमोशजमको दरखास्त प्राप्त भएपतछ कायावलयले 
आिश्यक जािँचबझु गरी दरखास्तिालालाई ट्राभल िा टे्रवकङको काम गनव सक्षम 
देखेमा तोवकएको दस्तरु तलई तोवकए बमोशजम इजाजत पत्र जारी गनेछ । यसरी 
जारी गररएको इजाजत पत्र प्रत्येक पािँच िषवमा निीकरण गराउन ुपनेछ । 

 (4) उपदर्ा (3) बमोशजम इजाजत ददन नतमल्न े देशखएमा सोको 
कारण र आधार खलुाई एक्काइस ददन तभत्र तनणवय गरी दरखास्तिालालाई त्यस्तो 
तनणवयको तलशखत जानकारी ददन ुपनेछ । 

(5) उपदर्ा (4) बमोशजमको तनणवयको जानकारी पाउन े व्यशक्तले 
त्यस्तो तनणवय उपर शचत्त नबझुेमा तलशखत जानकारी पाएको पैंततस ददनतभत्र तनणवय 
सवहत मन्त्त्रालय समक्ष तलशखत तनिेदन ददन सक्नेछ । 

(6) उपदर्ा (5) बमोशजमको तनिेदन प्राप्त भएमा मन्त्त्रालयले एक्काइस 
ददनतभत्र आिश्यक तनणवय गनुव पनेछ र मन्त्त्रालयले गरेको त्यस्तो तनणवय अशन्त्तम 
हनुेछ । 

(7) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत कानून बमोशजम अनमुतत िा 
इजाजत प्राप्त गरी ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सी सञ्चालन गरररहेका व्यशक्तले यो ऐन 
प्रारम्भ भएको तमततले एक िषव तभत्र तोवकएको वििरण र कागजपत्र सवहत 
कायावलय समक्ष तोवकए बमोशजम दरखास्त ददई इजाजत पत्र अद्याितधक गनुव 
पनेछ । 
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4. ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको िगीकरण (१) ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको 
िगीकरण तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम िगीकृत ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीलाई 
प्रदेश सरकारले तोके बमोशजमको सवुिधा ददन सक्नेछ । 

5. ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजत पत्र नददइने: दर्ा ३ बमोशजमको इजाजत 
पत्र देहायको व्यशक्तलाई ददइन ेछैन:- 

(क)  करार गनव सक्षमता तथा योग्यता नभएको, 

(ख) दर्ा 21 को उपदर्ा (4) बमोशजम ट्राभल िा 
टे्रवकङ्ग एजने्त्सीको इजाजत खारेज भएकोमा सो 
तमततले दईु िषवको अितध भकु्तान भइ नसकेको, 

(ग) नैततक पतन देशखने र्ौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशणत भई कैदको सजाय पाएको, 

   (घ) कालो सूचीमा परेको ।  

6. ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले शलु्क बारेको सूचना ददनपुने: (१) यस ऐन बमोशजम 
इजाजत प्राप्त ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीले आरू्ले उपलब्ध गराएको सेिा सवुिधा 
बापत पयवटकबाट तलइने शलु्कको दर र वििरण सम्बन्त्धी सूचना मन्त्त्रालयलाइव 
ददन ुपनेछ । 

  (2) उपदर्ा (१) बमोशजमको शलु्कको दर मन्त्त्रालयले तोकेको 
ढािँचामा प्रकाशन गरी प्रचार गनुवपनेछ । 

7. पररित्यव विदेशी मदु्रामा तबल भकु्तानी गनुव पने: (१) यस ऐन बमोशजम ट्राभल 
एजेन्त्सी िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीले बाह्य पयवटकलाई सेिा उपलब्ध गराउिँदा नेपाल 
सरकारले तोकेको पररित्यव विदेशी मदु्रामा तबल भकु्तानी हनुे गरी कारोबार गनुव 
पनेछ । 

  (2) उपदर्ा (१) बमोशजम नेपालतभत्र िा विदेशमा आजवन गरेको सबै 
विदेशी मदु्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्व त गनुव पनेछ ।  

8. इजाजत पत्र तनलम्बन गनव सक्ने: (1) देहायको अिस्थामा मन्त्त्रालयले ट्राभल 
िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीको इजाजत बढीमा ६ मवहना अितधसम्मको लातग तनलम्बन 
गनव सक्नेछ:- 
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(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयमको कुन ै
कुरा उल्लङ् घन गरेमा, 

(ख) प्रदेश सरकार िा मन्त्त्रालयलाई ददनपुने जानकारी 
िा सूचना नददएमा िा गलत सूचना ददएमा, 

(ग) प्रचतलत कानूनको बशखवलाप गरेमा । 

  (2) उपदर्ा (1) बमोशजम ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सी सञ्चालन इजाजत 
तनलम्बन गनुव अशघ आफ्नो सर्ाई पेश गनवको लातग सम्बशन्त्धत ट्राभल िा टे्रवकङ्ग 
एजेन्त्सीलाई एक्काइस ददनको म्याद ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-3 

        पयवटकस्तरको होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िार सम्बन्त्धी व्यिस्था 
9. पयवटकस्तरको रूपमा दताव गराउन सवकने: (1) कुन ैव्यशक्तले आफ्नो होटेल, 

लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारलाई पयवटकस्तरमा दताव गराउन चाहेमा कायावलय 
समक्ष तोवकए बमोशजम दरखास्त ददन ुपनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम दताव गराउन िा सञ्चालन गनव चाहेको 
होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िार तोवकएको सवुिधायकु्त भएमा तोवकएको 
दस्तरु तलई पयवटकस्तरमा दताव गररनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम दताव भएका होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव 
िा िारले प्रत्येक पािँच िषवमा तोवकए बमोशजम निीकरण गनुव पनेछ ।  

(4) प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएका पयवटकस्तरका होटेल, लज, 
रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारले यस ऐन बमोशजम प्रदेशतभत्र व्यिसाय सञ्चालन गनव 
चाहेमा कायावलय समक्ष इजाजत पत्रको लातग दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोशजमको इजाजत सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ 

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत कानून बमोशजम अनमुतत िा 
इजाजत प्राप्त गरी कुन ैहोटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िार सञ्चालन गने 
व्यशक्तले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक िषवतभत्र तोवकएको वििरण र 
कागजपत्र सवहत कायावलय समक्ष तोवकए बमोशजम दरखास्त ददई इजाजत पत्र 
अद्याितधक गनुव पनेछ । 



खण्ड ०5) अरर 11,  प्रदेश राजपत्र भाग 1 तमतत २०७9।04।2४ 

6 
 

10. स्तर तनधावरण सतमतत: (1) होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारलाई िगीकरण 
गने सम्बन्त्धमा परामशव ददनको लातग देहाय बमोशजमको एक स्तर तनधावरण सतमतत 
रहनेछ:- 

(क) पयवटन हेने महाशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय  - संयोजक 

(ख) अतधकृत प्रतततनतध, प्रदेश पयवटन बोडव  - सदस्य 

(ग) प्रमखु, सम्बशन्त्धत शजल्लाको पयवटन हेने कायावलय 

  - सदस्य 

(घ) मन्त्त्रालयले तोकेको सम्बशन्त्धत शजल्लाको पयवटन  

व्यिसायी संघ िा संस्थाको अध्यक्ष िा प्रतततनतध  

                             - सदस्य 

(ङ) पयवटन हेने शाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय - सदस्य सशचि 

(२) स्तर तनधावरण सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:- 

(क)  होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा  ररजटव िा िारलाई 
िगीकरण गने सम्बन्त्धमा   तसर्ाररस गने, 

(ख)  होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा  ररजटव िा िारको 
इजाजत तनलम्बन गनव िा तल्लो स्तरको उपयकु्त 
िगीकरण गनव तसर्ाररस गने, 

(ग)  पयवटकस्तरको रुपमा िगीकरणको लातग 
तसर्ाररस गने । 

  (3) स्तर तनधावरण सतमततले गने उपदर्ा (2) बमोशजमको तसर्ाररस 
मन्त्त्रालय समक्ष गनुव पनेछ।  

(4) स्तर तनधावरण सतमततको अन्त्य काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

 (5) सतमततले आिश्यक देखेमा विशेषज्ञ िा पयवटन व्यिसायसिँग 
सम्बशन्त्धत व्यशक्तलाई बैठकमा आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ । 

  (6) सतमततको बैठक सम्बन्त्धी कायववितध सतमतत आर्ैँ ले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 
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11. मूल्यको सूची प्रकाशन गनुव पने: (१) दर्ा ९ बमोशजम दताव भएको प्रत्येक 
होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा  ररजटव िा िारले आफ्नो दर िा मूल्यको सूचना 
मन्त्त्रालयले तोकेको ढािँचामा प्रकाशन गरी सािवजतनक गनुव पनेछ र त्यस्तो सूचना 
मन्त्त्रालय समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको दर िा मूल्य सूची प्रकाशन गदाव 
प्रचतलत कानून बमोशजम लाग्न े सबै प्रकारका कर र शलु्क सवहतको सूची 
प्रकाशन गनुव पनेछ । 

12. तनरीक्षण, परीक्षण तथा अनगुमन: (1) मन्त्त्रालय िा कायावलयले दर्ा ९ बमोशजम 
दताव िा इजाजत पत्र प्राप् त होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारको तनयतमत िा 
आकशस्मक तनरीक्षण िा अनगुमन गनव िा गराउन र त्यसमा प्रयोग गररने खाद्य 
पदाथव र अन्त्य सवुिधा तथा शचज िस्त ुपरीक्षण गनव िा गराउन सक्नछे । 

  (2) उपदर्ा (1) बमोशजम कुन ैहोटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा 
िारको गणुस्तर तथा मापदण्ड तनरीक्षण िा परीक्षण गदाव तोवकए बमोशजमको 
स्तरको नपाइएमा मन्त्त्रालय िा कायावलयले त्यस्तो होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा 
ररजटव िा िारलाई तोवकएको स्तर कायम गनव बढीमा सात ददन म्याद ददनेछ । 

  (3) उपदर्ा (2) बमोशजम म्याद ददिँदा पतन तोवकएको स्तर कायम 
गनव नसकेमा मन्त्त्रालयले दर्ा १० बमोशजमको स्तर तनधावरण सतमततको परामशव 
तलई त्यस्तो होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारको इजाजत तनलम्बन गनव िा 
तल्लो स्तरको उपयकु्त िगीकरण गनव सक्नेछ । त्यसरी तनलम्बन िा तल्लो 
स्तरको िगीकरणमा तोक्न ुअशघ सोको आधार र कारण खलुाई सर्ाई पेश गने 
उशचत मौका ददन ुपनेछ । 

  (४) उपदर्ा (३) बमोशजम इजाजत तनलम्बन भएको िा तल्लो स्तरको 
िगीकरणमा तोवकएको होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारको सातबकको 
तोवकएको स्तर कायम गनव तनिेदन ददएमा मन्त्त्रालयले जािँचबझु गरी सातबकको 
स्तर कायम भएको देशखन आएमा त्यस्तो होटेल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटव िा 
िारलाई सातबकको स्तरको िगीकरणमा कायम गनव िा इजाजत तनलम्बन 
गररएकोमा तनलम्बन रु्कुिा गनेछ । 

  (५) उपदर्ा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन इजाजत 
तनलम्बन गररएकोमा त्यसरी तनलम्बन गररएको तमततले एक िषवसम्म सातबकमा 
तोवकएको स्तर कायम गनव नसक्न ेहोटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारको 
हकमा मन्त्त्रालयले दर्ा ९ बमोशजमको दताव िा इजाजत पत्र खारेज गनव सक्नेछ। 
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13. होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा  ररजटव िा िार उपर बन्त्देज: (१) दर्ा ९ बमोशजम 
दताव नभएको होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारले देहायको कुन ैकाम गनव 
पाउने छैनः- 

(क) पयवटकस्तरको होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा  ररजटव िा 
िार भने्न अथव लाग्न ेगरी कुन ैशब्द िा शचन्त्ह 
आफ्नो साइन बोडव,  विज्ञापन िा कारोबारमा 
प्रयोग गनव, िा 

(ख) पयवटकको बसोबास िा खानवपनको प्रबन्त्ध गनवको 
तनतमत्त कुन ैबाह्य पयवटक िा ट्राभल एजने्त्सीसिँग 
तबना अनमुतत सोझै विदेशमा सम्पकव  राख्न िा 
विज्ञापन गनव । 

  (२)  दर्ा ९ बमोशजम दताव भएको होटेलले दताव भएको स्तरभन्त्दा 
मातथल्लो स्तरको भने्न अथव लाग्न ेगरी कुनै शब्द िा शचन्त्ह आफ्नो साइन बोडव 
िा कारोबारमा प्रयोग गनुव हुिँदैन । 

(3) उपदर्ा (२) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द िा शचन्त्ह प्रयोग गरेमा 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो होटेलको दताव तनलम्बन िा खारेज गनव सक्नेछ। 

 

                              पररच्छेद –४ 

                 पथ प्रदशवक सम्बन्त्धी व्यिस्था 
14. पथ प्रदशवकको काम गनव इजाजत पत्र तलनपुने: (१) पथ प्रदशवकको काम गनव 

चाहने नेपाली नागररकले इजाजत पत्र तलन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको इजाजत तलन चाहन ेव्यशक्तले कायावलय 
समक्ष तोवकए बमोशजम दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमको दरखास्त ददन ेव्यशक्तलाई कायावलयले 
आिश्यक जािँचबझु गरी तोवकए बमोशजम इजाजत पत्र ददनेछ । 

(४) पथप्रदशवकको िगीकरण, योग्यता, तातलम र अन्त्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

15. पथ प्रदशवकको काम गनव इजाजत पत्र नददइने: देहायको व्यशक्तलाई पथ 
प्रदशवकको इजाजत पत्र ददइने छैन:- 
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(क)  नैततक पतन देशखने र्ौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशणत भई कैदको सजाय पाएको, 

(ख)  मानतसक अिस्था दठक नभएको। 

16. इजाजत पत्रको म्याद: (१) पथ प्रदशवकको इजाजत पत्रको अितध पािँच िषवको 
हनुेछ । 

(२) पथ प्रदशवकको इजाजत पत्रको निीकरण सम्बन्त्धी व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

17. इजाजत पत्र हराएमा प्रतततलवप तलन सवकने: (१) कुनै पथ प्रदशवकले प्राप्त गरेको 
इजाजत पत्र  हराएमा तोवकएको म्यादतभत्र कायावलय समक्ष प्रतततलवपका लातग 
दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम कायावलयले तोवकए बमोशजम इजाजत 
पत्रको प्रतततलवप ददन सक्नेछ । 

18. पथ प्रदशवकको आचारसंवहता: (१) पथ प्रदशवकले देहायको कुनै काम गनव गराउन 
हुिँदैनः- 

(क)  आरू्ले पथ प्रदशवन गरेको पयवटकलाई कुन ै
मालसामान खररद गने िा अरू कुनै सेिा उपलब्ध 
गने काममा मद्दत गदाव सो कामसिँग सम्बशन्त्धत 
विके्रता िा अरू कुन ैव्यशक्तसिँग नगदी िा अरू 
कुनै शचज िस्त ुमाग्न िा तलन, 

(ख)  आरू्लाई पथ प्रदशवक बनाउन कुनै पयवटकलाई 
बाध्य पानव, 

(ग)  आफ्नो इजाजत पत्र अरूलाई ददई पथ प्रदशवकको 
काम गनव लगाउन, 

(घ)  मादक पदाथव सेिन गनव । 

  (२) पथप्रदशवकको अन्त्य आचारसंवहता तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

19. इजाजत पत्र खारेज गनव सवकने: (१) देहायको कुन ैअिस्थामा कायावलयले कुन ै
पथ प्रदशवकको इजाजत पत्र खारेज गनव सक्नेछ:- 
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(क)  नैततक पतन देशखने र्ौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशणत भई कैदको सजाय पाएमा, 

(ख)  दर्ा 1५ को खण्ड (ख) बमोशजम अयोग्य भएमा, 

(ग)  दर्ा 1८ को विपरीत कायव गरेमा । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम कुन ैपथ प्रदशवकको इजाजत पत्र खारेज 
गनुव पूिव तनजलाई सर्ाई पेस गने मौका ददन ु पनेछ र यसरी मौका ददिँदा 
कम्तीमा एक्काइस ददनको म्याद ददन ुपनेछ । 

पररच्छेद-५ 
अन्त्य पयवटन व्यिसाय सम्बन्त्धी व्यिस्था 

20. अन्त्य पयवटन व्यिसाय सम्बन्त्धी व्यिस्था: (1) प्राकृततक, धातमवक, सािँस्कृततक, 
परुाताशत्िक, साहतसक, खेल, कृवष पयवटन र तोवकएका अन्त्य पयवटन व्यिसायको 
दताव गने, इजाजत तलन,े  निीकरण गने,  सञ्चालन गने,  इजाजत तनलम्बन गने 
तथा दताव खारेज र तनयमन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

  (२) उपदर्ा (1) मा उल्लेख भएका मध्ये तोवकएका वक्रयाकलापहरू 
गनव बाह्य पयवटकले तोवकएको दस्तरु ततरी तोवकए बमोशजम अनमुतत तलन ुपनेछ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएका िा 
इजाजत तलएका उपदर्ा (१) बमोशजमका पयवटन व्यिसायीले यो ऐन प्रारम्भ 
भएको तमततले एक िषवतभत्र तोवकएको वििरण र कागजपत्र सवहत कायावलय 
समक्ष तोवकए बमोशजम दरखास्त ददई इजाजत पत्र अद्याितधक गनुव पनेछ । 

(४) अन्त्य पयवटन व्यिसाय सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

    पररच्छेद-६ 
जररबाना सम्बन्त्धी व्यिस्था 

21. जररबाना: (1) दर्ा ३ बमोशजम इजाजत नतलई कसैले ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सी 
सञ्चालन गरेमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो एजेन्त्सी िा कारोबार बन्त्द गनव लगाई तनजलाई 
बीस हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ । 

  (२) दर्ा ६ बमोशजमको शलु्क सम्बन्त्धी सूचना प्रकाशन नगने लाई 
मन्त्त्रालयले पवहलो पटक कसरु गरेको भए दश हजार रुपैयािँसम्म र दोस्रो 
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पटकदेशख पटकै वपच्छे दश हजार रुपैयािँ देशख बीस हजार रुपैयािँसम्म जररबाना 
गनव सक्नछे । 

  (३) दर्ा ७ को उपदर्ा (१) उल्लङ्घन गने व्यशक्तलाई मन्त्त्रालयले 
पवहलो पटकको कसरुमा चातलस हजार रुपैयािँसम्म र दोस्रो पटक देशख पटकै 
वपच्छे चालीस हजार रुपैयािँ देशख असी हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ। 

  (4) दर्ा ८ बमोशजम ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजत तनलम्बन 
भएको अिस्थामा कसैले ट्राभल िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीसम्बन्त्धी काम गरेमा तनजलाई 
बीस हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गरी मन्त्त्रालयले त्यस्तो व्यशक्तले पाएको ट्राभल 
िा टे्रवकङ्ग एजने्त्सीको इजाजत समते खारेज गनव सक्नेछ । 

  (5) दर्ा ९ बमोशजम दताव नगराई िा इजाजत नतलई िा 
पयवटकस्तरको नभएकोलाई पयवटकस्तरको हो भनी कुनै होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा 
ररजटव िा िार सञ्चालन गरेमा िा दर्ा १३ को उपदर्ा (1) उल्लङ् घन गरी 
कुनै शब्द िा शचन्त्ह प्रयोग गरेमा पवहलो पटक भए दश हजार रुपैयािँ, दोस्रो पटक 
भए दश हजार रुपैयािँदेशख तीस हजार रुपैयािँसम्म र तेस्रो पटकदेशख प्रत्येक 
पटकको तीस हजार रुपैयािँदेशख पचास हजार रुपैयािँसम्म मन्त्त्रालयले जररबाना 
गनव सक्नछे ।  

(6) यस ऐन बमोशजम मन्त्त्रालय िा कायावलयबाट खवटएका 
कमवचारीलाई होटेल, लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटव िा िारले त्यसमा प्रयोग गररने कुनै 
पतन खाद्य सामग्री परीक्षण गनव कसैले बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो व्यशक्तलाई 
मन्त्त्रालयले दश हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ । 

 (7) दर्ा १४ बमोशजम इजाजत पत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यशक्तले पथ 
प्रदशवकको काम गरेमा मन्त्त्रालयले तनजलाई चार हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गनव 
सक्नेछ । 

(8) दर्ा 1६ बमोशजम इजाजत पत्र निीकरण नगरी कुन ैव्यशक्तले 
पथ प्रदशवकको काम गरेमा मन्त्त्रालयले तनजलाई दईु हजार रुपैयािँसम्म जररबाना 
गनव सक्नेछ । 

(9) उपदर्ा (७) र (८) मा लेशखए देशख बाहेक कुनै पथ प्रदशवकले 
यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत जारी भएको तनयम िा आदेशको पालना नगरेमा 
मन्त्त्रालयले तनजलाई एक हजार रुपैयािँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ । 
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(10) दर्ा 3, 9 र २० बमोशजमको पयवटन व्यिसाय गने व्यशक्तले 
यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयम िा मन्त्त्रालयले ददएको तनदेशन िा 
आदेश उल्लङ् घन गरेमा त्यस्तो व्यशक्तलाई मन्त्त्रालयले बीस हजार रुपैयािँसम्म 
जररबाना गनव सक्नेछ । 

(11) कुनै बाह्य पयवटकले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयम 
बमोशजम अनमुतत नतलई दर्ा २० को उपदर्ा (२) बमोशजम तोवकएका 
पयवटनसम्बन्त्धी वक्रयाकलाप गरेमा िा त्यस्तो अनमुतत प्राप्त पयवटकले यो ऐन िा 
यस अन्त्तगवत बनेको तनयम उल्लङ्घन गरेमा तनजलाई मन्त्त्रालयले दश हजार 
रुपैयािँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ । 

  (12) देहायको कुनै काम गने व्यशक्तलाई मन्त्त्रालय िा कायावलयले 
दईु हजारसम्म जररबाना गनव सक्नछेः- 

(क) यस ऐन बमोशजम पेश गनुवपने प्रततिेदन तोवकए 
बमोशजम पेश नगरेमा िा कायावलय िा अतभलेख 
तनरीक्षण गनव िा जािँच्न िा अनगुमन गनव खवटएको 
कमवचारीलाई तनरीक्षण गनव िा जािँच्न िा अनगुमन गनव 
बाधा विरोध गरेमा, 

(ख) यस ऐन बमोशजम तनषेध गररएको कुनै काम गरेमा, 

(ग) यस ऐन बमोशजम ददनपुने सूचना िा जानकारी िा 
वििरण म्याद तभत्र पेश नगरेमा, 

(घ) यस ऐन बमोशजमको तनदेशनको पालना नगरेमा। 

 (1३) यस दर्ा बमोशजम मन्त्त्रालयले ददएको आदेशमा शचत्त नबझु्न े
व्यशक्तले पैँतीस ददनतभत्र शजल्ला अदालत समक्ष पनुरािेदन गनव सक्नछे ।  

 

पररच्छेद- 7 

विविध 

22. पिवतारोहण सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) कुनै पिवतारोही दलले प्रचतलत कानून 
बमोशजम अनमुतत प्राप्त नगरी कुनै वहमालचलुी आरोहण गनव पाउन ेछैन। 
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(२) पिवतारोहण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था प्रचतलत कानून र तोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

23. संग्रहालय तथा सूचना केन्त्द्रको स्थापना र व्यिस्थापन: (१) प्रदेश सरकारले 
आर्ैँ  िा अन्त्य संघसंस्था िा कायावलय मार्व त तोवकए बमोशजम परुाताशत्िक, 

सािँस्कृततक तथा ऐततहातसक महत्िका ठािँउ िा िस्तकुो संरक्षण र संिर्द्वन गदै 
पयवटन प्रिधवन गनव संग्रहालय तथा सूचना केन्त्द्रको स्थापना र व्यिस्थापन गनव 
गराउन सक्नेछ । 

(२) संग्रहालय तथा सूचना केन्त्द्रको स्थापना र व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

24. सािँस्कृततक समूह सम्बन्त्धी व्यिस्था: (१) कुनै जातजातत, समदुाय िा संस्थाले 
परम्परागत कला सिँस्कृततको जगेनाव गदै पयवटन प्रिधवन गनव चाहेमा तोवकए 
बमोशजम सािँस्कृततक समूह गठन गरी मन्त्त्रालयमा पेस गनव सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको सािँस्कृततक समूह सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

25. आन्त्तररक पयवटक सम्बन्त्धी विशेष व्यिस्था: (१) प्रदेश सरकारले आन्त्तररक 
पयवटन प्रिधवनका लातग तनजी क्षेत्रसिँगको सहकायव तथा समन्त्ियमा विशेष 
कायवक्रम सञ्चालन गनव सक्नेछ ।   

  (2) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनमा 
उशल्लशखत कुनै व्यिस्था आन्त्तररक पयवटकहरूको सम्बन्त्धमा लागू नहनु ेगरी 
तोक्न सक्नेछ । 

26. पयवटकीय क्षते्र घोषणा सम्बन्त्धी व्यिस्था: (1) प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्र कुन ै
क्षेत्रलाई विशेष पयवटकीय क्षेत्र घोषणा गनव सक्नेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम घोवषत पयवटकीय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 
कुनै शचजिस्त ुतलन,  विक्री वितरण गनव तथा कुन ैवक्रयाकलाप नगनव नगराउन 
आदेश जारी गनव सक्नेछ ।   

27. प्रदेश पयवटन कोषको स्थापना र सञ्चालनः (१) गण्डकी प्रदेशको पयवटन विकास, 
प्रिधवन तथा पयवटक र पयवटन व्यिसायमा आिर्द् श्रतमकको आपतकालीन खोज, 
उर्द्ार एिम ्राहतका लातग एक प्रदेश पयवटन कोष रहनेछ । 
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(2) उपदर्ा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमको रकमहरू 
रहनेछन ्:- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय 
तहबाट प्राप्त रकम, 

(ख) स्िदेशी व्यशक्त, तनजी क्षेत्र िा संघ संस्थाबाट 
प्राप्त रकम, 

(ग) विदेशी सरकार िा अन्त्तराववष्ट्रय संघ 
संस्थाबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुवअशघ 
नेपाल सरकारको स्िीकृतत तलन ुपनेछ । 

(४) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

(५) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  
28. होमस्टे (घरबास) सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यिस्था: (1) होमस्टे सञ्चालन गनव चाहन े

व्यशक्त िा समदुायले तोवकए बमोशजम दताव गराइव सञ्चालन गनुव पनेछ । 

(2) उपदर्ा (1) बमोशजम दताव र सञ्चालन हनु ेहोमस्टेको मापदण्ड 
तथा तनयमन सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

29. भ्रम तसजवना हनुे गरी नाम िा सङ्कते शचन्त्ह राख्न नहनुे: (१) यस ऐनको दर्ा ३, 
दर्ा ९, दर्ा २० बमोशजमका पयवटन व्यिसायको नाम िा सङे्कत शचन्त्ह राख्दा 
दोहोरो अथव नलाग्ने िा भ्रम तसजवना नहनु ेगरी राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम व्यिसायको नाम िा सङे्कत शचन्त्ह राख्दा 
पवहले दताव भई सकेको कुन ैव्यिसायको नाम, तडजाइन, पेटेन्त्ट, टे्रडमाकव , पवहचान 
तथा अन्त्तराववष्ट्रय रुपमा ख्यातत प्राप्त व्यापाररक नाम िा शचन्त्हसिँग तमल्ने िा भ्रम 
तसजवना हनु ेगरी िा सािवजतनक वहत, नैततकता, सदाचार, शशष्टाचार, सामाशजक 
सद् भािको दृवष्टले अनपुयकु्त हनु ेिा रावष्ट्रय शचन्त्ह, रावष्ट्रय विभतूत, रावष्ट्रय सम्पदा 
आददसिँग भ्रम तसजवना हनुे गरी राख्न हुिँदैन । 

30. पयवटक प्रहरी सम्बन्त्धी व्यिस्था: पयवटकीय क्षेत्र र आन्त्तररक तथा बाह्य 
पयवटकको सरुक्षा सम्बन्त्धी कायव गनव मन्त्त्रालयले प्रदेश प्रहरीसिँग समन्त्िय गरी 
पयवटक प्रहरीको व्यिस्था गनव सक्नेछ । 

31. पयवटक यातायात सम्बन्त्धी व्यिस्थाः (१) प्रदेश सरकारले आन्त्तररक तथा बाह्य 
पयवटकलाई गणुस्तरीय यातायातको सवुिधा उपलब्ध गराउन आर्ैँ  िा कुन ैसंघ 
संस्था, कम्पनी मार्व त पयवटक यातायात सेिा सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

 (2) पयवटक यातायात सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 
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32. अरूलाई काम गनव ददन नहनुेः दर्ा ३, दर्ा ९ र दर्ा २० बमोशजमका पयवटन 
व्यिसाय दताव गराउने व्यशक्तले आफ्नो व्यिसाय अरूलाई बन्त्धक ददन िा अरू 
कुनै वकतसमले आफ्नो व्यिसायको नामबाट अरू कसैलाई काम गनव ददन िा 
अन्त्य व्यशक्तको नाममा रहेको व्यिसाय सञ्चालन गनव हुिँदैन । 

तर, यस ऐन बमोशजम दताव िा इजाजत तलई सञ्चालन गरेको पयवटन 
व्यिसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप् त कुन ैबैंक तथा वित्तीय संस्थासिँग 
कारोबार गनव यस दर्ाले बाधा परु् याएको मातनन ेछैन । 

33. प्रततिेदन िा वििरण पेश गनुव पनेः (1) दर्ा ३, दर्ा 9 र दर्ा २० बमोशजमको 
पयवटन व्यिसाय दताव गरी सञ्चालन गने व्यशक्तले तोवकए बमोशजम वििरण 
मन्त्त्रालय समक्ष पेश गनुव पनेछ। 

  (2) उपदर्ा (1) मा लेशखए देशख बाहेक मन्त्त्रालयले समय समयमा 
दर्ा ३, दर्ा 9 र दर्ा २0 बमोशजमको पयवटन व्यिसाय दताव गरी व्यिसाय 
सञ्चालन गने, गराउने व्यशक्तसिँग आिश्यक देशखएका वििरण समेत माग गनव 
सक्नेछ । 

  (3) मन्त्त्रालय िा कायावलयले दर्ा ३, दर्ा 9 र दर्ा २0 
बमोशजमका पयवटन व्यिसायको कायावलय िा त्यसको काम कारबाही हनुे ठाउिँ 
तनरीक्षण गनव, गराउन र त्यसको वहसाब वकताब तथा अन्त्य अतभलेख जािँच्न, 
जिँचाउन सक्नेछ । 

34. वििरणमा हेररे्र भएमा सूचना ददनपुने: दर्ा ३, दर्ा 9 र दर्ा २0 बमोशजमको 
पयवटन व्यिसाय दतावको लातग दरखास्त ददिँदा खलुाएको वििरणमा कुन ैहेररे्र 
गररएमा सो गरेको पन्त्र ददनतभत्र उक्त कुराको सूचना पयवटन व्यिसाय सञ्चालन 
गनव इजाजत पत्र प्राप्त व्यशक्तले मन्त्त्रालय िा कायावलय समक्ष ददन ुपनेछ। 

35. व्यिसाय बन्त्द गनुव परेमा सूचना ददनपुने: (1) यस ऐन बमोशजम दताव िा इजाजत 
प्राप्त व्यशक्त िा संस्थाले आफ्नो व्यिसाय बन्त्द गरेमा बन्त्द गरेको तमततले पन्त्र 
ददनतभत्र सोको सूचना कायावलय समक्ष ददन ुपनेछ। 

  (२) उपदर्ा (1) बमोशजम बन्त्द भएको सञ्चालक िा व्यिसायीले 
प्रचतलत कानून बमोशजम बझुाउनपुने कर, शलु्क, जररबाना र अन्त्य आतथवक 
दावयत्ि कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ। 

36. बोडव गठन गने: (१) प्रदेश सरकारले पयवटकीय क्षेत्रहरूको पवहचान, विकास, 
प्रिधवन, प्रचार प्रसार तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायवको लातग प्रदेश पयवटन बोडव 
गठन गनव सक्नेछ।   
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुव 
पनेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको बोडवको संगठन संरचना, काम, कतवव्य 
र अतधकार तथा अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।   

37. तनदेशन ददन सक्ने: (1) दर्ा ३, दर्ा 9 र दर्ा २0 बमोशजम दताव िा 
इजाजत प्राप् त पयवटन व्यिसायीलाई मन्त्त्रालयले पयवटन विकास सम्बन्त्धी 
विषयलाई तलएर आिश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ । 

  (२) दर्ा (1) बमोशजम ददएको तनदेशनको पालना गनुव सम्बशन्त्धत 
सबैको कतवव्य हनुेछ। 

38. अतधकार प्रत्यायोजन गनव सक्ने: यस ऐन बमोशजम मन्त्त्रालयलाई प्राप्त 
अतधकारमध्ये केही अतधकार कायावलय िा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गनव 
सक्नेछ । 

39. तनयम बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्त्ियनका लातग 
आिश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नछे । 

40. बचाउ:  यो ऐन जारी हनु ु पूिव प्रचतलत कानून अन्त्तगवत ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग 
एजेन्त्सी, पयवटकस्तरका होटेल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटव िा िार, पथ प्रदशवक तथा 
अन्त्य पयवटन व्यिसायले पाएको इजाजत पत्रलाई प्रदेश तभत्र समेत काम गनव 
पाउने गरी अनमुतत तलएको भएमा सो अनमुतत पत्र यसै ऐन बमोशजम पाएको 
मातननेछ । 

 

 प्रमाणीकरण तमतत:-2079।04।2४ 

 
 
 
 
 
 
 
 

मदु्रकः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.25।- 

आज्ञाले, 
शम्भ ुराज रेग्मी 

प्रदेश सरकारको सशचि 


