
  

  

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, चैत 0६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३९ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 0७ 

 

प्रदेश पयाटन सम्बन्द्धमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन 
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प्रस्तावना: प्रदेशतभत्रका पयाटन के्षत्रको प्रवधान र ववकासका लातग 
पयाटकीय सेवाहरूको व्यवस्थापन गरी स्वदेशी तथा ववदेशी पयाटकको 
सवुवधा तथा वहत र प्रदेशको आतथाक ववकासका लातग आवश्यक 
व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले, 

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम "प्रदेश पयाटन ऐन, 

२०७८" रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरेको तमततदेशख प्रदेशभर लागू हनुे गरी प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  "आन्द्तररक पयाटक" भन्द् नाले नेपालको एक 

स्थानबाट अको स्थानमा भ्रमर् गने नेपाली 
नागररक सम्झन ुपछा। 

(ख) "ट्राभल एजेन्द्सी" भन्द् नाले पयाटक वा अन्द्य 
व्यशक्तको तनतमत्त शलु्क तलई भ्रमर्, बसोबास 
तथा आधतुनक सवारीको साधन उपलब्ध भएका 
स्थानहरूमा दृष्यावलोकन सम्बन्द्धी प्रबन्द्ध 
तमलाउने व्यशक्त, फमा वा कम्पनी सम्झन ुपछा। 

(ग) "टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी" भन्द् नाले पयाटक वा अन्द्य 
व्यशक्तहरूलाई ववववध प्राकृततक एवम ्
सांस्कृततक दृष्यावलोकन गराउने उद्देश्यले 
शलु्क तलई साधारर्तया आधतुनक सवारीको 
साधन उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा यात्रा 
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गराउने प्रबन्द्ध तमलाउने व्यशक्त, फमा वा कम्पनी 
सम्झन ुपछा। 

(घ) "तोवकएको" वा "तोवकएबमोशजम" भन्द् नाले यस 
ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयममा 
तोवकएको वा तोवकएबमोशजम सम्झन ुपछा। 

(ङ) "पथप्रदशाक" भन्द् नाले पाररश्रतमक तलई पयाटकको 
साथ गई पथ प्रदशानका लातग काम गना यस 
ऐनबमोशजम इजाजत प्राप्त व्यशक्त सम्झन ुपछा। 

(च) "पवातारोहर्" भन्द् नाले प्रदेशतभत्र रहेका 
वहमशृ्रङ्खलाको कुनै तनशित चलुीमा पगु्ने उद्देश्य 
तलई कुनै दलले त्यस्तो चलुीको आरोहर् गने 
काया सम्झन ुपछा। 

(छ)  "पयाटक" भन्द् नाले ववदेशी मलुकुबाट भ्रमर्का 
लातग नेपालमा आउने गैर नेपाली नागररक 
सम्झन ुपछा। 

(ज) "प्रचतलत कानून" भन्द् नाले संघीय संसदबाट 
पाररत भई नेपालको समग्र भभूागमा लागू हनु े
गरी जारी भएको ऐन तथा प्रदेश सरकारले 
बनाएको तनयमावली समेत सम्झन ुपछा।  

(झ) "प्रदेश" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेशलाई सम्झन ु
पछा।  

(ञ) "प्रदेश सरकार" भन्द् नाले कर्ााली सरकारलाई 
सम्झन ुपछा।  
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(ट) "पैदल मागा" भन्द् नाले प्राकृततक रूपमा रहेका र 
ववकास गररएका पैदल वहिँड्ने मागालाई सम्झन ु
पछा। 

(ठ) "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले पयाटनसम्बन्द्धी ववषय हेने 
प्रदेश सरकारको मन्द्त्रालयलाई सम्झन ुपछा। 

(ड) "व्यशक्त" भन्द् नाले यस ऐनको हकमा प्राकृततक 
तथा कानूनी व्यशक्त दवैुलाई सम्झन ुपछा। 

(ढ) "सूचीकृत" भन्द् नाले नेपाल सरकारबाट दताा भई 
इजाजत पाएका र प्रदेश सरकारबाट समेत सो 
काम गना अनमुतत पाई सूचीकृत भएका 
पयाटनको के्षत्रमा काम गने व्यशक्त तथा संस्था 
सम्झन ुपछा।  

(र्) "होमस्टे" भन्द् नाले पयाटकलाई आवास, खाना र 
अन्द्य सेवा प्रदान गने उद्दशे्यले आफ्नै घर वा 
समदुायमा तनजी वा सामूवहक रूपमा सञ् चालन 
गररएको घर वा सेवा सम्झन ुपछा।  

पररच्छेद-2 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीसम्बन्द्धी व्यवस्था 
३. इजाजतपत्र तलनपुने: (1) प्रदेशतभत्र ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको 

काम गना चाहने व्यशक्तले सोको लातग यस ऐनबमोशजम इजाजत 
तलनपुनेछ। 

(2) ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको इजाजत तलन चाहन े
व्यशक्तले तोवकएको वववरर् खलुाई मन्द्त्रालय वा तोवकएको 
तनकाय वा अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददनपुनेछ। 
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(3) उपदफा (2) बमोशजमको दरखास्त प्राप्त भएपतछ 
मन्द्त्रालय वा तोवकएको तनकाय वा अतधकारीले आवश्यक 
जािँचबझु गरी दरखास्तवालालाई ट्राभल वा टे्रवकङ्गको काम गना 
सक्षम देखेमा तोवकएको दस्तरु तलई तोवकएबमोशजम इजाजतपत्र 
जारी गनेछ। यसरी जारी गररएको इजाजतपत्र तोवकएको 
अवतधतभत्र तोवकएबमोशजम नवीकरर् गराउन ुपनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोशजम इजाजतपत्र प्रदान गनाका लातग 
मन्द्त्रालय वा तोवकएको अतधकारीले थप वववरर् वा थप 
कागजपत्र आवश्यक देखेमा पन्द्र ददनको समय ददई त्यस्तो 
वववरर् वा कागजपत्र पेश गना सम्बशन्द्धत दरखास्तवालालाई 
आदेश ददन सक्नछे र दरखास्तवालाले तोवकएको समयमा 
बझुाउनपुने वववरर् वा कागजात बझुाउनपुनेछ। 

(5)  उपदफा (४) बमोशजम थप वववरर् तथा कागजात 
पेश भएकोमा कागजात जािँचवझु गरी इजाजत ददने वा नददन े
ववषयमा कारर् र आधार खलुाई तनर्ाय गरी तनर्ाय गरेको तमततले 
सात ददनतभत्र दरखास्तवालालाई त्यस्तो तनर्ायको तलशखत 
जानकारी ददनपुनेछ। 

(6) उपदफा (5) बमोशजमको तनर्ायको जानकारी पाउन े
व्यशक्तले त्यस्तो तनर्ाय शचत्त नबझेुमा तीस ददनतभत्र तोवकएको 
अतधकारीको तनर्ाय भए मन्द्त्रालयसमक्ष र मन्द्त्रालयको तनर्ाय भए 
प्रदेश सरकारसमक्ष तलशखत तनवेदन ददन सक्नेछ। 

(7) उपदफा (6) बमोशजमको तनवेदन प्राप्त भएमा 
मन्द्त्रालय वा प्रदेश सरकारले सामान्द्यतः तीस ददनतभत्र आवश्यक 
तनर्ाय गनुापनेछ र त्यस्तो तनर्ाय अशन्द्तम हनुछे। 
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४. ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको वगीकरर्ः (१) ट्राभल वा टे्रवकङ्ग 
एजेन्द्सीको वगीकरर् तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वगीकृत ट्राभल वा टे्रवकङ्ग 
एजेन्द्सीलाई प्रदेश सरकारले तोकेबमोशजमको सवुवधा ददन 
सक्नेछ। 

५. अयोग्यता: दफा ३ बमोशजमको इजाजतपत्र देहायको व्यशक्तलाई 
ददइने छैन:- 

(क)  करारसम्बन्द्धी कानूनबमोशजम करार गना 
योग्यता नभएको, 

(ख) दामासाहीमा परेको, 
(ग) दफा ९ बमोशजम ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको 

इजाजत खारेज भएकोमा सो तमततले दईु वषाको 
अवतध भकु्तान भइनसकेको, 

(घ) नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशर्त भई कैदको सजाय पाएको व्यशक्त, 

(ङ) सरकारवादी फौजदारी कसूरमा अदालतमा मदु्दा 
ववचाराधीन रहेको, 

(च) कालो सूचीमा परेको अवतधभर।  

६. ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले शलु्क बारेको सूचना ददनपुने: (१) यस 
ऐनबमोशजम इजाजत प्राप्त ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले आफूले 
उपलब्ध गराएको सेवा सवुवधाबापत पयाटकबाट तलइने शलु्क 
वववरर्को अग्रीम जानकारी मन्द्त्रालयलाइा ददनपुनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्कको दर मन्द्त्रालयले 
तोकेबमोशजम प्रकाशन गरी प्रचार गनुापनेछ। 
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७. पररवत्या ववदेशी मरुामा तबल भकु्तानी गनुापने: (१) यस 
ऐनबमोशजम ट्राभल एजेन्द्सी वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले पयाटकलाई सेवा 
उपलब्ध गराउिँदा संघीय सरकारले तोकेको पररवत्या ववदेशी 
मरुामा तबल भकु्तानी तोवकएबमोशजम गनुापनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोशजम प्रदेशतभत्र वा बावहर आजान 
गरेको सबै ववदेशी मरुाको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकमाफा त 
गनुापनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कारोबार भए वा 
नभएको कुरा मन्द्त्रालयले जािँचबझु गना सक्नेछ। 

८. इजाजतपत्र तनलम्बन गना सक्न:े (1) देहायको अवस्थामा 
मन्द्त्रालयले ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको इजाजत बढीमा ६ 
मवहना अवतधसम्मको लातग तनलम्बन गना सक्नेछ। 

(क) यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमको 
कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा¸वा  

(ख) दफा ५ बमोशजम अयोग्य भएमा, वा 
(ग) प्रदेश सरकार वा मन्द्त्रालयलाई ददनपुने 

जानकारी वा सूचना नददएमा वा गलत सूचना 
ददएमा। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी 
सञ्चालन इजाजत तनलम्बन गनुाअशघ आफ्नो सफाइ पेश गनाको 
लातग सम्बशन्द्धत ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीलाई पन्द्र ददनको म्याद 
ददनपुनेछ। 

९. इजाजत खारेज गना सक्न:े (1) दफा ८ बमोशजम तनलम्बन 
भएको ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले तनलम्बनको अवतध समाप्त 
भएपतछ पनुः सोही प्रकृततको काया गरेमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३९ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
8 

 

ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको इजाजतपत्र तोवकएबमोशजम खारेज 
गना सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) अनसुार तोवकएबमोशजमको प्रविया पूरा 
गरी इजाजतपत्र खारेज गनुाअशघ सम्बशन्द्धत इजाजतपत्र प्राप्त 
व्यशक्त वा फमा वा कम्पनीलाई १५ ददनको म्याद ददई 
स्पष्टीकरर् पेश गने मौका ददनपुनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको म्यादतभत्र इजाजत प्राप्त गने 
व्यशक्त वा फमा वा कम्पनीले स्पष्टीकरर् पेश नगरेमा वा पेश 
गरेको स्पष्टीकरर् सन्द्तोषजनक नभएमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो ट्राभल 
वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीलाई ददएको इजाजतपत्र खारेज गना सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको मन्द्त्रालयले इजाजतपत्र 
खारेज गरेमा सम्बशन्द्धत व्यशक्तले खारेजीको जानकारी पाएको 
तमततले तीस ददनतभत्र प्रदेश सरकारसमक्ष उजरुी ददन सक्नेछ। 

१०. सञ्चालन भइरहेको ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले इजाजत तलनपुने: 
(1) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ  प्रचतलत कानूनबमोशजम अनमुतत वा 
इजाजत प्राप्त गरी ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी सञ्चालन गरररहेका 
व्यशक्तले पतन तोवकएको अवतधतभत्र तोवकएको वववरर् खलुाई यो 
ऐनबमोशजमको अनमुतत तलनको लातग तोवकएको तनकाय वा 
अतधकारीसमक्ष तोवकएबमोशजम दरखास्त ददनपुनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको दरखास्तउपर सामान्द्यतः 
तीस ददनतभत्र तनर्ाय गनुापनेछ। 

११. दण्ड जररवाना: (1) यस ऐनबमोशजम इजाजत नतलई कसैले 
ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी सञ्चालन गरेमा मन्द्त्रालयले तोकेको 
अतधकारीले त्यस्तो एजेन्द्सी वा कारोबार बन्द्द गना लगाई तनजलाई 
एक लाख रुपैयािँसम्म जररवाना गना सक्नछे। 
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(२) दफा ६ बमोशजमको शलु्कसम्बन्द्धी सूचना प्रकाशन 
नगनेलाई मन्द्त्रालयले तोकेको अतधकारीले पवहलो पटक कसूर 
गरेको भए पचास हजार रुपैयािँ र दोस्रो पटकदेशख पटकैवपच्छे 
एक लाख रुपैयािँ जररवाना गना सक्नेछ। 

(३) दफा ८ बमोशजम ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको 
इजाजत तनलम्बन भएको अवस्थामा कसैले ट्राभल वा टे्रवकङ्ग 
एजेन्द्सीसम्बन्द्धी काम गरेमा तनजलाई पचास हजार रुपैयािँसम्म 
जररवाना गरी मन्द्त्रालयले तोकेको अतधकारीले त्यस्तो व्यशक्तले 
पाएको ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको इजाजतसमेत खारेज गना 
सक्नेछ। 

(4) यस दफाबमोशजमको आदेशमा शचत्त नबझु्न ेव्यशक्त वा 
संस्थाले सम्बशन्द्धत उच्च अदालतसमक्ष पैतीस ददनतभत्र पनुरावेदन 
गना सक्नेछ। 

पररच्छेद-3 

पयाटक स्तरको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बारसम्बन्द्धी व्यवस्था 
१२. पयाटक स्तरको रूपमा दताा गराउन सवकन:े (1) कुनै व्यशक्तले 

आफ्नो होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बारलाई पयाटक स्तरमा 
दताा गराउन चाहेमा वा प्रचतलत कानूनबमोशजम दताा भएको 
त्यस्तो व्यवसाय प्रदेशतभत्र सञ्चालन गना चाहेमा मन्द्त्रालयसमक्ष 
तोवकएबमोशजम दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दताा गराउन वा सञ्चालन गना 
चाहेको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बार तोवकएको 
सवुवधायकु्त भएको पाइएमा पयाटक स्तरमा दताा वा सूचीकरर् 
गररनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजम होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा 
वा बार दताा गदाा लाग्ने दस्तरु तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

१३. स्तर तनधाारर् सतमतत: (1) होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा 
बारलाई दताा वा नवीकरर् वा वगीकरर् गने सम्बन्द्धमा परामशा 
ददनको लातग प्रदेश सरकारले एक स्तर तनधाारर् सतमतत गठन 
गना सक्नछे। स्तर तनधाारर् सतमतत प्राववतधक सतमतत हनुे र सो 
सतमततमा पदातधकारी तनयमावलीमा तोवकएबमोशजम हनुछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततमा रहने अध्यक्ष र 
सदस्यको योग्यता तथा संख्या प्रदेश सरकारले तोकेबमोशजम 
हनुेछ।  

(3) स्तर तनधाारर् सतमततको काम, कताव्य र अतधकार 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

१४. तनरीक्षर्, परीक्षर् तथा अनगुमन गने अतधकार: (1) मन्द्त्रालयले 
दफा १२ बमोशजम दताा भएको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा 
बारको तनयतमत वा आकशस्मक परीक्षर् वा तनरीक्षर् वा अनगुमन 
गना वा गराउन र त्यसमा प्रयोग गररने खाद्य पदाथा र अन्द्य 
सवुवधा तथा चीजवस्त ुपरीक्षर् गना वा गराउन सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम कुनै होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा 
ररजटा वा बारको गरु्स्तर तथा मापदण्ड तनरीक्षर् वा परीक्षर् 
गदाा तोवकएबमोशजमको स्तरको नपाइएमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो 
होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बारलाई तोवकएको स्तर कायम 
गना मनातसब म्याद ददनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोशजम म्याद ददिँदा पतन तोवकएको 
स्तर कायम गना नसकेमा मन्द्त्रालयले दफा १३ बमोशजमको स्तर 
तनधाारर् सतमततको परामशा तलई त्यस्तो होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा 
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ररजटा वा बारको इजाजत तनलम्बन गना वा तल्लोस्तरको उपयकु्त 
वगीकरर् गना सक्नेछ। त्यसरी तनलम्बन वा तल्लो स्तरको 
वगीकरर्मा तोक्न ुअशघ सोको आधार र कारर् खलुाई सफाइ 
पेश गने उशचत मौका ददनपुनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम इजाजत तनलम्बन भएको वा 
तल्लो स्तरको वगीकरर्मा तोवकएको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा 
ररजटा वा बारको सातबकको तोवकएको स्तर कायम गररपाउन 
तनवेदन ददएमा प्रदेश सरकारले जािँचबझु गरी सातबकको स्तर 
कायम भएको देशखन आएमा त्यस्तो होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा 
ररजटा वा बारलाई सातबकको स्तरको वगीकरर्मा कायम गना वा 
इजाजत तनलम्बन गररएकोमा तनलम्बन फुकुवा गनेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
इजाजत तनलम्बन गररएकोमा त्यसरी तनलम्बन गररएको तमततले 
एक वषासम्म सातबकमा तोवकएको स्तर कायम गना नसक्न े
होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बारको हकमा प्रदेश सरकारले 
दफा १२ बमोशजमको दताा खारेज गना सक्नेछ। 

१५. मूल्यको सूची प्रकाशन गनुापने: दफा १२ बमोशजम दताा भएको 
प्रत्येक होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बारले आफ्नो दर वा 
मूल्यको सूचना मन्द्त्रालयसमक्ष पठाउनपुनेछ र मन्द्त्रालयले 
तोकेबमोशजम प्रकाशन गरी सावाजतनक गनुापनेछ। 

१६. होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा  ररजटा वा बारउपर बन्द्देज: (१)  दफा 
१२ बमोशजम दताा नभएको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा 
बारले देहायको कुनै काम गना पाउने छैन। 

(क) पयाटक स्तरको होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा  ररजटा 
वा बार भने्न अथा लाग्ने गरी कुनै शब्द वा 
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शचन्द्ह आफ्नो साइन बोडा,  ववज्ञापन वा 
कारोवारमा प्रयोग गना, वा 

(ख) पयाटकको बसोबास वा खानवपनको प्रबन्द्ध 
गनाको तनतमत्त कुनै पयाटक वा ट्राभल 
एजेन्द्सीसिँग तबनाअनमुतत सोझै ववदेशमा सम्पका  
राख्न वा ववज्ञापन गना। 

(२)  दफा १२ बमोशजम दताा भएको होटलले दताा भएको 
स्तरभन्द्दा मातथल्लो स्तरको भने्न अथा लाग्न ेगरी कुनै शब्द वा 
शचन्द्ह आफ्नो साइन बोडा वा कारोबारमा प्रयोग गनुा हुिँदैन। 

१७. सञ्चालन भइरहेको होटल, लज, रेषु्टरािँ  तथा  ररजटा वा बारले 
इजाजत तलनपुने: (1) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत 
कानूनबमोशजम अनमुतत वा इजाजत प्राप्त गरी कुनै होटल, लज, 
रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बार सञ्चालन गने व्यशक्तले यो ऐन प्रारम्भ 
भएको तमततले छ मवहनातभत्र तोवकएबमोशजमको वववरर् खलुाई 
यो ऐनबमोशजमको इजाजत तलन मन्द्त्रालय वा मन्द्त्रालयले तोकेको 
तनकाय वा अतधकारीसमक्ष तोवकएबमोशजम दरखास्त ददनपुनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको इजाजतसम्बन्द्धी व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

१८. दण्ड जररवाना: (1) यस ऐनबमोशजम दताा नगराई वा इजाजत 
नतलई वा पयाटक स्तरको नभएकोलाई पयाटक स्तरको हो भनी 
कुनै होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बार सञ्चालन गरेमा वा 
दफा १६ को उपदफा (1) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द वा शचन्द्ह 
प्रयोग गरेमा वा पयाटकसिँग सम्पका  राखेमा सङ्घीय ऐनबमोशजम 
सजाय हनुेछ।  
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(२) दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द 
वा शचन्द्ह प्रयोग गरेमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो होटलको दताा तनलम्बन 
वा खारेज गना सक्नेछ। 

(३) यस ऐनबमोशजम मन्द्त्रालय वा तोवकएको तनकायबाट 
खवटएका कमाचारीलाई होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा बार 
तनरीक्षर् वा अनगुमन गना वा त्यसमा प्रयोग गररने कुनै पतन खाद्य 
सामग्री परीक्षर् गना कसैलै बाधा ववरोध गरेमा त्यस्तो व्यशक्तलाई 
मन्द्त्रालयले एक लाख रुपैयािँसम्म जररवाना गना सक्नेछ। 

(४) उपदफा (1), (2) र (३) बमोशजम मन्द्त्रालयले 
ददएको आदेशमा शचत्त नबझु्ने व्यशक्तले सम्बशन्द्धत उच्च 
अदालतसमक्ष पैँतीस ददनतभत्र पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद-४ 

पथप्रदशाकसम्बन्द्धी व्यवस्था 
१९. पथप्रदशाकको काम गना इजाजतपत्र तलनपुने: (१) यो ऐनबमोशजम 

पथप्रदशाकको काम गना चाहने व्यशक्तले इजाजतपत्र तलनपुनेछ। 

(२) पथप्रदशाकको काम गना चाहने व्यशक्तले तोवकएको 
अतधकारीसमक्ष तोवकएबमोशजम दरखास्त ददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्त ददने व्यशक्तलाई 
तोवकएको अतधकारीले तोवकएबमोशजमको ढािँचामा इजाजतपत्र 
ददनेछ। 

२०.  अयोग्यता: देहायको व्यशक्तलाई पथप्रदशाकको इजाजतपत्र ददइन े
छैन:- 

(क)  नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशर्त भई कैदको सजाय पाएको, 

(ख)  कुनै मानतसक वा सरुवा रोग लागेको, 
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(ग)  दफा २४ को खण्ड (क) वा (ग) बमोशजम 
पथप्रदशाकको इजाजतपत्र खारेज भई सो 
तमततले तीन वषाको अवतध भकु्तान भई 
नसकेको। 

२१.  इजाजतपत्रको म्याद: (१) पथप्रदशाकको इजाजतपत्रको अवतध 
पािँच वषाको हनुेछ। 

(२) पथप्रदशाकको इजाजतपत्रको नवीकरर्, नवीकरर् 
दस्तरु र नवीकरर् गने अतधकारी तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

२२.  इजाजतपत्र हराएमा अको इजाजतपत्र तलन सवकन:े (१) कुनै 
पथप्रदशाकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र  हराएमा तोवकएको 
म्यादतभत्र तोवकएको अतधकारीसमक्ष अको इजाजतपत्रका लातग 
दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको अतधकारीले 
तोवकएबमोशजम इजाजतपत्रको प्रतततलवप ददन सक्नेछ। 

२३. पथप्रदशाकले गना नहनु ेकामहरू: पथप्रदशाकले देहायको कुनै काम 
गनुा हुिँदैन। 

(क)  आफूले पथप्रदशान गरेको पयाटकलाई कुनै 
मालसामान खरीद गने वा अरू कुनै सेवा 
उपलब्ध गने काममा मद्दत गदाा सो कामसिँग 
सम्बशन्द्धत तबिेता वा अरू कुनै व्यशक्तसिँग 
नगदी वा अरू कुनै चीज वस्त ुमाग्न वा तलन, 

(ख)  आफूलाई पथप्रदशाक बनाउन कुनै पयाटकलाई 
बाध्य पाना, 

(ग)  आफ्नो इजाजतपत्र अरूलाई ददई पथप्रदशाकको 
काम गना लगाउन। 
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२४. इजाजतपत्र खारेज गना सवकन:े (१) देहायको कुनै अवस्थामा 
तोवकएको अतधकारीले कुनै पथप्रदशाकको इजाजतपत्र खारेज गना 
सक्नेछ। 

(क) नैततक पतन देशखन े फौजदारी अतभयोगमा दोषी 
प्रमाशर्त भई कैदको सजाय पाएमा, 

(ख) दफा २० को खण्ड (ख) बमोशजम अयोग्य 
भएमा, 

(ग) दफा २३ को ववपरीत काया गरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै पथप्रदशाकको इजाजतपत्र 
खारेज गनुापूवा तनजलाई सफाइ पेश गने मौका ददनपुनेछ र यसरी 
मौका ददिँदा कम्तीमा पन्द्र ददनको म्याद ददनपुनेछ। 

२५. दण्ड सजाय: (१) देहायको कसूर गने व्यशक्तलाई मन्द्त्रालयले 
तोकेको अतधकारीले सङ्घीय ऐनबमोशजम सजाय गना सक्नछे। 

(क)  दफा १९ बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी 
पथप्रदशाकको काम गरेमा,  

(ख)  दफा २१ बमोशजम इजाजतपत्र नवीकरर् नगरी 
पथप्रदशाकको काम गरेमा। 

(२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक कुनै पथप्रदशाकले 
यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात जारी भएको तनयम वा आदेशको 
पालना नगरेमा मन्द्त्रालयले तोकेको अतधकारीले सङ्घीय 
ऐनबमोशजम जररवाना गना सक्नेछ। 

(३) यस दफाबमोशजम मन्द्त्रालयले ददएको आदेशमा शचत्त 
नबझु्ने व्यशक्तले पैंतीस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च अदालतसमक्ष 
पनुरावेदन गना सक्नेछ। 
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पररच्छेद-५ 

अन्द्य पयाटन व्यवसायसम्बन्द्धी व्यवस्था 
२६. अन्द्य पयाटन व्यवसायसम्बन्द्धी व्यवस्था: (1) पदयात्रा, जलयात्रा 

(र् याशफ्टङ्ग), ग्लाइतडङ, बेलतुनङ, जंगल सफारी, क्याशम्पङ, हाईवकङ, 

बडा वाशचङ, स्काइङ, केवल कार, रक क्लाइशम्बङ, तग्रन वफतसङ, 

क्याच एण्ड ररतलज, साहतसक पयाटन, खेल पयाटन, धातमाक पयाटन, 

सांस्कृततक पयाटन र तोवकएका अन्द्य पयाटन व्यवसायको दताा 
गने, इजाजत तलने, नवीकरर् गने, सञ्चालन गने, इजाजत तनलम्बन 
गने तथा दताा खारेज गनेसम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (1) मा उल्लेख भएका पयाटनसम्बन्द्धी 
वियाकलापहरूमध्ये तोवकएका वियाकलापहरू गना पयाटकले 
तोवकएको दस्तरु ततरी प्रचतलत कानूनले तोवकएबमोशजम अनमुतत 
तलनपुनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम नेपाल सरकारबाट दताा 
गररएका वा इजाजत तलएका पयाटन व्यवसायीले प्रदेश 
सरकारअन्द्तगातको तोवकएको तनकायमा सूचीकृत भई 
तोवकएबमोशजम काम गना पाउनेछन।्  

२७. दण्ड सजायः (1) दफा २६ बमोशजमको पयाटन व्यवसाय गने 
व्यशक्तले यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात  बनेको तनयम वा 
मन्द्त्रालयले ददएको तनदेशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो 
व्यशक्तलाई मन्द्त्रालयले तोकेको अतधकारीले एक लाख रुपैयािँसम्म 
जररवाना गना सक्नछे।  

(२) कुनै पयाटकले यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनकेो 
तनयमबमोशजम अनमुतत नतलई दफा २६ को उपदफा (२) 
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बमोशजम तोवकएका पयाटनसम्बन्द्धी वियाकलाप गरेमा वा त्यस्तो 
अनमुतत प्राप्त पयाटकले यो ऐन वा यसअन्द्तगात बनकेो तनयम 
उल्लङ्घन गरेमा तनजलाई मन्द्त्रालयले तोकेको अतधकारीले पचास 
हजार रुपैयािँसम्म जररवाना गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम ददएको आदेशमा शचत्त 
नबझु्ने व्यशक्तले पैतीस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च अदालतमा 
पनुरावेदन गना सक्नेछ। 

पररच्छेद-६ 

ववववध 

२८.  पवातारोहर्सम्बन्द्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पवातारोही दलले प्रचतलत 
कानूनबमोशजम अनमुतत प्राप्त नगरी कुनै वहमालचलुी आरोहर् 
पवातारोहर् गना पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कर्ााली प्रदेशमा पवातारोहर् 
गने पवातारोही वा ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीले तोवकएबमोशजमको 
अनमुतत वा सहमतत नतलई पवातारोहर् गरेमा मन्द्त्रालयले तोकेको 
अतधकारीले प्रचतलत कानूनबमोशजम जररवाना गनेछ। 

(३) पवातारोहर्सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था प्रचतलत कानून र 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

२९.  सासं्कृततक, ऐततहातसक पयाटन प्रवधान र संग्रहालय व्यवस्थापन: 
(१) प्रदेश सरकारले आफैँ  वा अन्द्य संघसंस्था वा तनकायमाफा त 
तोवकएबमोशजम परुाताशववक, सांस्कृततक वा ऐततहातसक महववका 
स्थान वा वस्तहुरूको संरक्षर्का साथै पयाटन प्रवधान गना 
संग्रहालयको व्यवस्थापन गना गराउन सक्नछे। 

(२) परुाताशववक, सांस्कृततक र ऐततहातसक पयाटन 
प्रवधानसम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।  
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३०. सासं्कृततक समूहसम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) कुनै आददवासी, जनजातत, 

समदुाय वा संस्थाले परम्परागत कला संस्कृततको जगेनाा गदै 
पयाटन प्रवधान गना चाहेमा तोवकएबमोशजम सांस्कृततक समूह गठन 
गरी मन्द्त्रालयमा पेश गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सांस्कृततक समूहसम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

३१. आन्द्तररक पयाटकसम्बन्द्धी ववशषे व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले 
आन्द्तररक पयाटन प्रवधानका लातग तनजी के्षत्रसिँगको सहकाया तथा 
समन्द्वयमा ववशेष कायािम सञ् चालन गना सक्नछे।   

(2) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
यस ऐनमा उशल्लशखत कुनै व्यवस्था आन्द्तररक पयाटकहरूको 
सम्बन्द्धमा लागू नहनुे गरी तोवकददन सक्नछे। 

३२. पयाटकीय क्षते्र घोषर्ासम्बन्द्धी व्यवस्था: (1) प्रदेश सरकारले 
प्रदेशतभत्र कुनै पतन एक स्थानीय तहको कुनै पतन स्थान वा एक 
भन्द्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पयाटकीय क्षते्र घोषर्ा 
गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम घोवषत पयाटकीय के्षत्रमा प्रदेश 
सरकारले कुनै शचजवस्त ु तलन,  तबिीववतरर् गना तथा कुनै 
वियाकलाप नगना नगराउन आदेश जारी गना सक्नछे।   

३३. होम स्टे सञ्चालनसम्बन्द्धी व्यवस्था: (1) कसैले होम स्टे सञ्चालन 
गना चाहेमा त्यस्तो व्यशक्त वा समदुायले तोवकएबमोशजम दताा 
गराइा सञ्चालन गनुापनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम दताा र सञ्चालन हनुे होम 
स्टेको तनयमनसम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 
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३४. पयाटकीय के्षत्रको पूवााधार ववकास: (1) प्रदेश सरकारले 
पयाटकीय के्षत्रलाई आकषाक एवं सवुवधायकु्त बनाउन गरुुयोजना 
बनाई आवश्यक पूवााधारको ववकास गना सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम पूवााधार ववकास गदाा प्रदेश 
सरकार आफैँ ले लगानी गना वा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार¸ 

स्थानीय तह र तनजी के्षत्रको साझेदारीमा वा तनजी के्षत्रको मातै्र 
लगानी, व्यवस्थापन र त्यस्तो पूवााधारको ववकास एवं संरक्षर् र 
सञ्चालन गना आवश्यक तनर्ाय गना सक्नेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोशजमको पूवााधार ववकासलगायत 
अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

(४) पयाटकीय के्षत्रको ववकास र प्रवधानका लातग प्रदेश 
सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गना सक्नेछ। 

३५. पयाटक प्रहरीसम्बन्द्धी व्यवस्था: (1) पयाटकीय के्षत्र र स्वदेशी 
तथा ववदेशी पयाटकको सरुक्षासम्बन्द्धी काया गना प्रदेश सरकारले 
नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीसिँग समन्द्वय गरी पयाटक प्रहरीको 
व्यवस्था गना सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको पयाटक प्रहरीको तनयशुक्त, 

सेवा तथा सवुवधा प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुछे। 

(३) यस दफाबमोशजम व्यवस्था भएका पयाटक प्रहरीको 
पररचालन र व्यवस्थापनसम्बन्द्धी काया मन्द्त्रालयबाट हनुछे। 

३६. अरुलाई काम गना ददन नहनु:े ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको 
इजाजतपत्र प्राप्त व्यशक्त वा होटल वा लज वा दफा २६ 
बमोशजमको अन्द्य पयाटन व्यवसाय दताा गराउने व्यशक्तले आफ्नो 
व्यवसाय अरुलाई बन्द्धक ददन वा अरु कुनै वकतसमले आफ्नो 
व्यवसायको नामबाट अरु कसैलाई काम गना ददन हुिँदैन। 
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तर, यस ऐनबमोशजम इजाजत तलई सञ्चालन गरेको पयाटन 
व्यवसायले कुनै बैंक तथा ववत्तीय संस्थासिँग कारोबार गना यस 
दफाले बाधा परु् याएको मातनने छैन। 

३७. प्रततवेदन वा वववरर् पेश गने, गराउनसेम्बन्द्धी व्यवस्था: (1) 
ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी व्यवसाय गना इजाजतपत्र प्राप्त व्यशक्त 
वा दफा १२ बमोशजम होटल, लज वा यस ऐनबमोशजमको पयाटन 
व्यवसाय दताा गराउने व्यशक्तले तोवकएबमोशजम आवतधक 
प्रततवेदन मन्द्त्रालयसमक्ष पेश गनुापनेछ। 

(2) उपदफा (1) मा लेशखएदेशख बाहेक मन्द्त्रालयले 
समय-समयमा ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सीको इजाजतपत्र प्राप्त 
व्यशक्त वा यस ऐनबमोशजम इजाजत प्राप्त होटल, लज वा दफा 
२६ बमोशजमको अन्द्य पयाटन व्यवसाय दताा गरी व्यवसाय 
सञ्चालन गने, गराउन ेव्यशक्तसिँग आवश्यक देशखएका वववरर्समेत 
माग गना सक्नछे। 

(3) मन्द्त्रालय वा तोवकएको अतधकारीले ट्राभल वा टे्रवकङ्ग 
एजेन्द्सी वा होटल वा लज वा यस ऐनबमोशजम सञ्चालन गररएको 
पयाटन व्यवसायको कायाालय वा त्यसको काम कारवाही हनुे ठाउिँ 
तनरीक्षर् गना, गराउन र त्यसको वहसाब-वकताब तथा अन्द्य 
अतभलेख जािँच्न जिँचाउन सक्नेछ। 

३८. वववरर्मा हेरफेर भएमा सूचना ददनपुने: ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी 
दताा वा इजाजतपत्रको लातग वा होटल, लज, रेषु्टरािँ तथा ररजटा वा 
बार वा दफा २६ बमोशजमको पयाटन व्यवसाय दतााको लातग 
दरखास्त ददिँदा खलुाएको वववरर्मा कुनै हेरफेर गररएमा सो 
गरेको पन्द्र ददनतभत्र उक्त कुराको सूचना पयाटन व्यवसाय 
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सञ्चालन गना इजाजतपत्र प्राप्त व्यशक्तले मन्द्त्रालय वा तोवकएको 
अतधकारीसमक्ष ददनपुनेछ। 

३९. व्यवसाय बन्द्द गनुा परेमा सूचना ददनपुने:(1) यस ऐनबमोशजम 
इजाजत प्राप्त व्यशक्त वा संस्थाले  आफ्नो व्यवसाय बन्द्द गरेमा 
बन्द्द गरेको तमततले पन्द्र ददनतभत्र सोको सूचना मन्द्त्रालय वा 
तोवकएको अतधकारीसमक्ष ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोशजम बन्द्द भएको व्यवसाय 
सञ्चालकले प्रदेश सरकारलाई बझुाउनपुने आतथाक दावयत्व बािँकी 
भएमा सोको पािँच प्रततशत थप रकमसमेत प्रदेश सरकारले 
असूलउपर गनेछ। 

४०.  बोडा वा सतमतत गठन गने अतधकार: (१) प्रदेश सरकारले 
पयाटकीय क्षते्रहरूको पवहचान, ववकास, प्रवधान, प्रचार-प्रसार तथा 
व्यवस्थापनसम्बन्द्धी काया गना तथा प्रदेश सरकारलाई नीततगत 
सझुाव ददन एक पयाटन प्रवधान सतमतत गठन गनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन हनुे सतमततमा देहाय 
बमोशजमका सदस्य रहनेछन:् 

(क)  मन्द्त्रालयको सशचव       -अध्यक्ष 

(ख)  होटल व्यवसायी मध्येबाट प्रदेश 

 सरकारले मनोनयन गरेको एकजना    -सदस्य 

(ग)  पयाटन व्यवसायी मध्येबाट प्रदेश 

 सरकारले मनोनयन गरेको एकजना     -सदस्य 

(घ)  उद्योग वाशर्ज्य संघबाट प्रदेश  

सरकारले मनोनयन गरेको एकजना       -सदस्य 

(ङ)  प्रदेश सरकारले तोकेको आतथाक मातमला  

तथा योजना मन्द्त्रालयको उपसशचव वा नवौँ  
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वा दशौँ  तहको अतधकृत एकजना     -सदस्य 

(च)  प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको भौततक  

पूवााधार  तथा सहरी ववकास मन्द्त्रालयको 
उपसशचव वा नवौँ वा दशौँ तहको  

कमाचारी एकजना        -सदस्य 

(छ)  प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको 
पयाटन प्रवधानसम्बन्द्धी ववज्ञ  

एकजना                      -सदस्य 

(ज)  सतमततको कायाकारी तनदेशक    -सदस्य-सशचव  

(३) उपदफा (२) बमोशजम गदठत सतमततले आवश्यकता 
अनसुार ववषयववज्ञ आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम प्रदेश सरकारबाट मनोतनत 
पदातधकारीहरूको पदावतध ४ वषाको हनुछे। 

(५) उपदफा (२) बमोशजमको सतमततको वैठकको 
कायाववतध तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

(६) उपदफा (२) बमोशजमको सतमततको दैतनक 
कायासञ् चालनको लातग मन्द्त्रालयले मन्द्त्रालय मातहतका कमाचारी 
खटाउनछे। 

(७) उपदफा (२) बमोशजमको सतमततको काया 
सञ् चालनको लातग एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र सो कोषमा देहायका 
रकमहरू रहनेछन:् 

(क)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  कुनै व्यशक्त वा संस्थाबाट चन्द्दा वा सहायता 
स्वरुप प्राप्त रकम, 
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(ग)  अन्द्तराावष्ट्रय संघ, संस्था, ववदेशी सरकार वा 
व्यशक्तबाट ऋर् वा अनदुान स्वरूप प्राप्त रकम, 

(घ)  सतमततले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त 
रकम, वा 

(ङ)  अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  

(८) उपदफा (७) को खण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त 
गनुा पूवा सतमततले प्रदेश सरकारमाफा त नेपाल सरकारको स्वीकृतत 
तलनपुनेछ। 

(९) उपदफा (७) बमोशजमको कोषमा रहने रकम 
प्रदेशतभत्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुापनेछ। 

(१०) सतमततको नामबाट गररने सबै खचा उपदफा (७) 
बमोशजमको कोषबाट व्यहोररने छ। 

(११) उपदफा (७) बमोशजमको कोषको रकम कमाचारी 
तनयकु्त गरी खचा गना पाइने छैन। 

(१२) उपदफा (७) बमोशजमको कोषको खाता सञ्चालन 
कायाकारी तनदेशक र सतमततको लेखासम्बन्द्धी काम गने 
कमाचारीको संयकु्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गररनेछ। 

(१३) उपदफा (२) बमोशजमको सतमततको वैठक भत्ता 
तथा सवुवधा कर्ााली प्रदेश सरकारको प्रचतलत खचा मापदण्ड 
तनदेशशकाले तोकेबमोशजमको मापदण्डका आधारमा हनुेछ साथै 
कायाकारी तनदेशकबाहेक अन्द्य सदस्यको मातसक पाररश्रतमक हनु े
छैन। 

४१. सतमततको लेखामान तथा लेखापरीक्षर्ः दफा ४० को उपदफा 
(२) बमोशजमको सतमततको कोषको लेखामान तथा लेखापरीक्षर् 
देहायबमोशजम गररनेछः 
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(क)  आय-व्ययको लेखा प्रदेश सरकारले अपनाएको 
ढािँचाबमोशजम राशखनछे, 

(ख)  सतमततको आन्द्तररक लेखापरीक्षर् प्रदेश लेखा 
तनयन्द्त्रक कायाालयले गनेछ, 

(ग) सतमततको अशन्द्तम लेखापरीक्षर् महालेखा 
परीक्षक वा तनजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट 
 हनुेछ, 

(घ)  प्रदेश सरकारले सतमततको आय-व्ययको लेखा, 
नगदी, शजन्द्सी वा अन्द्य कागजात जनुसकैु 
 बखत तनरीक्षर् गना, गराउन सक्नेछ। 

४२.  कायाकारी तनदेशकको योग्यताः (१) कायाकारी तनदेशक तनयकु्त 
हनुको लातग देहायबमोशजमको योग्यता पगेुको हनुपुनेछः 

 (क)  पयाटन वा वाशर्ज्य वा व्यवस्थापनसम्बन्द्धी 
ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको, 

 (ख)  पयाटन प्रवधानसम्बन्द्धी कम्तीमा ५ वषा 
कायाअनभुव भएको, 

 (ग)  कम्तीमा ३० वषा उमेर पगेुको, 
 (घ)  नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा सजाय 

नपाएको, 
 (ङ)  बैंवकङ कसूरमा कालो सूचीमा नपरेको। 

तर, उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेशखत 
योग्यतामध्ये पयाटनसम्बन्द्धी ववषयमा स्नातकोत्तर गरेको 
उम्मेदवारलाई ववशेष प्राथतमकता ददइनेछ। 

(२) कायाकारी तनदेशकको सेवा अवतध ४ वषाको हनुछे।  
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४३.  कायाकारी तनदेशक पदमकु्त हनु ेअवस्थाः (१) कायाकारी तनदेशक 
देहायको अवस्थामा पदमकु्त हनुेछः- 

(क)  फौजदारी अतभयोग लातग सजाय पाएमा, 
(ख)  मन्द्त्रालयसमक्ष राजीनामा ददएमा, 
(ग)  गैर नपेाली नागररक प्रमाशर्त भएमा, 
(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थाबाट ऋर् नततरी कालो 

सूचीमा परेमा, 
(ङ)  मतृ्य ुभएमा, 
(च)  कायासम्पादन र कायाक्षमता कमजोर देशखएमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोशजम कायाकारी 
तनदेशकलाई पद मकु्त गनुापने भएमा मन्द्त्रालयले तनजलाई 
मनातसब सफाई पेश गने अवसर ददई स्पष्टीकरर् माग गने र 
तनजको स्पष्टीकरर् मनातसब नदेशखएमा पदमकु्त गनुापनेछ। 

(३) कायाकारी तनदेशकको सवुवधा उपसशचव वा दशौं 
तहको अतधकृतको सरुु तलब स्केल बराबर हनुेछ। 

(४) कायाकारी तनदेशकको छनौटको ववतध र प्रविया 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

४४.  कायाकारी तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकारः  

(क)  सतमततको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम 
गने, 

(ख)  सतमततको प्रशासकीय तथा लेखासम्बन्द्धी र 
अन्द्य काम कारवाहीलाई व्यवशस्थत गने, 

गराउने, 
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(ग)  सतमततको कोषको आय-व्यय पारदशी र 
तमतव्ययी रूपमा खचा गने तथा दफा ४१ 
बमोशजम  लेखामान राख्न,े 

(घ)  यस ऐनबमोशजम बनेको तनयम र तनयमबमोशजम 
बनेको कायाववतध वा तनदेशशकाबमोशजम 
तोवकएका अन्द्य काम गने।  

४५.  पयाटन प्रवधान सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः पयाटन प्रवधान 
सतमततको काम, कताव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुछेः-  

(क)  पयाटन ववकासको लातग प्राकृततक, सामाशजक, 

सांस्कृततक र वातावरर्ीय पक्ष तथा जैववक 
ववववधताको संरक्षर् र संवधान गना अवलम्वन 
गनुापने आधार, योजना, उपलब्धी, कायाान्द्वयन हनु े
समयावतध, स्रोत, लागत अनमुान सवहतको 
प्रस्ताव तयार गरी नीतत तनधाारर्मा सहयोग 
गने, 

(ख)  सम्भाव्य पयाटकीय स्थलको पवहचान गरी 
पयाटन ववकासको लातग ववतभन्न योजना तयार 
गरी पयाटन प्रवधान पूवााधार कायािम 
कायाान्द्वयन गने, 

(ग)  पयाटकीय सेवालाई सवासलुभ तथा गरु्स्तरीय 
बनाउने सम्वन्द्धमा आवश्यक योजना बनाई 
कायाान्द्वयन गने, 

(घ)  पयाटन व्यवसायको ददगो ववकास र ववस्तार गना 
कर्ााली प्रदेशलाई एक पयाटकीय गन्द्तव्यको 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३९ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
27 
 

रूपमा पवहचान गराउनेसम्बन्द्धी आवश्यक काया 
गने, 

(ङ)  साहतसक पयाटन, आध्याशत्मक केन्द्र तथा 
स्वास््य, वन्द्यजन्द्त,ु कृवष, खेलकूद, पवातारोहर्, 

मनोरञ्जनात्मक तथा सांस्कृततक पयाटन जस्ता 
पयाटकीय गततववतधहरूको योजना बनाई 
कायाान्द्वयन गने, 

(च)  पयाटनसम्बन्द्धी रोजगारमूलक तातलम तथा सीप 
ववकास कायािम सञ् चालन गरी यवुा, मवहला, 
आददवासी, जनजातत, दतलत, वपछतडएको 
सीमान्द्तकृत तथा बेरोजगार जनशशक्तलाई 
रोजगार तसजाना तथा जीवनस्तर उत्थान गने 
कायािम सञ् चालन गने, 

(छ)  पयाटनसम्बन्द्धी वियाकलाप सञ्चालन गदाा 
कर्ााली प्रदेशको सांस्कृततक, वातावरर्ीय 
सौन्द्दया तथा जैववक ववववधतामा पना सक्न े
असरलाई न्द्यूनीकरर् गना आवश्यक उपायसवहत 
प्रदेशतभत्रका ताल, पोखरी, नदी, खोलाको संरक्षर् 
तथा प्रदूषर् हनु नददन आवश्यक योजना तयार 
गरी कायाान्द्वयन गने वा गराउने, 

(ज)  सांस्कृततक तथा प्राकृततक सम्पदाहरूको वववरर् 
सङ्कलन गरी कला र संस्कृततको संरक्षर्, संवधान 
गने सम्बशन्द्धत योजनासवहतको कायािम 
सञ् चालन गने, 
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(झ)  कर्ााली प्रदेशमा मलुकुका अन्द्य प्रदेशका 
नागररकहरूको भ्रमर्लाई समेत प्रोत्साहन गने 
गरी आन्द्तररक पयाटन ववृि गना आवश्यक 
गरुुयोजना तयार गरी सोहीबमोशजमका कायािम 
सञ् चालन गने, 

(ञ)  कर्ााली प्रदेशमा सम्भाव्य पदयात्रास्थल पवहचान 
गरी स्वदेशी तथा ववदेशी पयाटकलाई 
पदयात्राका साथै नदीमा जलयात्रा (र् याशफ्टङ्ग) 
को सम्भाव्यताको आधारमा पूवााधार ववकास 
गना आवश्यक कायािम सञ् चालन गने, 

(ट)  पयाटन ववकासको लातग प्रदेश सरकार र नेपाल 
सरकारको अनमुतत तलई सरकारी तथा गैर 
सरकारी संस्थाहरू बीच आवश्यक समन्द्वय गने 
वा गराउने, 

(ठ)  प्रदेश सरकारबाट तनर्ाय भएबमोशजम पयाटन 
प्रवधान गने सम्बशन्द्धत तोवकएका आवश्यक 
काम गने वा गराउन।े 

४६. तनदेशन ददन ेअतधकार: (1) ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्द्सी वा होटल, 

लज, रेस्टुरािँ तथा ररजटा वा बार वा यस ऐनबमोशजम दताा भएको 
कुनै पयाटन व्यवसाय गने व्यशक्त वा अन्द्य सतमततसमेतलाई प्रदेश 
सरकारले आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोशजम ददएको तनदेशनको पालना गनुा 
सम्बशन्द्धत सबैको कताव्य हनुेछ। 
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४७. सजाय र उजरुी: (1) देहायको कुनै काम गने व्यशक्तलाई 
मन्द्त्रालय वा तोवकएको अतधकारीले पच्चीस हजारदेशख एक लाख 
पचास हजार रुपैयािँसम्म जररवाना गना सक्नेछ। 

(क) यस ऐनबमोशजम पेश गनुापने प्रततवेदन 
तोवकएबमोशजम पेश नगरेमा वा कायाालय वा 
अतभलेख तनरीक्षर् गना वा जािँच्न वा अनगुमन 
गना खवटएको कमाचारीलाई तनरीक्षर् गना वा 
जािँच्न वा अनगुमन गना बाधा ववरोध गरेमा, 

(ख) यस ऐनबमोशजम तनषधे गररएको कुनै काम 
गरेमा, 

(ग) यस ऐनबमोशजम ददनपुने सूचना वा जानकारी वा 
वववरर् पेश नगरेमा, 

(घ) यस ऐनबमोशजमको तनदेशनको पालना नगरेमा। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम मन्द्त्रालय वा तोवकएको 
अतधकारीले ददएको आदेशमा शचत्त नबझु्न े व्यशक्तले सङ्घीय 
ऐनबमोशजम पनुरावेदन गना सक्नेछ। 

४८. अतधकार प्रत्यायोजन गना सक्न:े (1) यस ऐनबमोशजम प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार मन्द्त्रालयलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ। 

(२) यस ऐनबमोशजम मन्द्त्रालयलाई प्राप्त अतधकारमध्ये 
केही अतधकार कुनै सरकारी तनकाय, स्थानीय तह वा 
अतधकारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ। 

४९. तनयम, तनदेशशका तथा कायाववतध बनाउन सक्न:े यो ऐनको उद्देश्य 
पूती गना प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयम, तनदेशशका तथा 
कायाववतध बनाउन सक्नेछ। 
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५०.  बचाउ: (१) प्रचतलत कानूनबमोशजम पयाटन उद्योग व्यवसाय 
सञ् चालन गने गरी नेपाल सरकारले इजाजत ददएका संस्थाहरूले 
यो ऐन लागू भैसकेपतछ प्रदेश के्षत्रतभत्र समेत काम गने गरी 
अनमुततको कारवाही प्रारम्भ गररसकेको अवस्थामा यो ऐन जारी 
हनुभुन्द्दा पूवा गरेका कामहरूलाई तनरन्द्तरता ददन सक्नछेन।् 

(२) यो ऐन जारी हनुपूुवा प्रचतलत कानूनअन्द्तगात ट्राभल 
एजेन्द्सी तथा पथप्रदशाकले पाएको इजाजतपत्रलाई प्रदेशतभत्र समेत 
काम गना पाउने गरी अनमुतत तलएमा सो अनमुततपत्र यसै 
ऐनबमोशजम पाएको मातननेछ। 

(३) यो ऐन जारी हनुपूुवा प्रचतलत कानूनअन्द्तगात पयाटक 
स्तरको होटल भनी दताा भएको होटल यसै ऐनअन्द्तगात दताा 
भएको मातननछे। 

 
प्रमार्ीकरर् तमततः २०७८/१२/०६ 

 
   

 

 

 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
प्रमे राज तगरी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

प्रदेश प्रमखुको 
कायाालयको 

 


