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प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो विधेर्क 

प्रस्तािना: प्रदेश भित्रका पर्यटन क्षेत्र एिं पर्यटकीर् महत्िका विषर्को व्र्िस्थापन एिं प्रिर्द्यन गरी र्स 
प्रदेशलाई पर्यटकीर् महत्िको क्षेत्रको रुपमा विकास गनय र सियसाधारण जनताको आभथयक वहतलाई मध्रे्नजर 
गदै आिश्र्क काननुी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् िएकाले । 

नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजजम प्रदेश नं. १ को प्रदेश सिाले र्ो ऐन बनाई लागू गरेको 
छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्िक 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (1) र्स ऐनको नाम “पर्यटन विकास ऐन, २०७५” रहेको छ। 

  (२) र्ो ऐन प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरेको भमभतदेजि प्रारम्ि     

हनुेछ । 

२. पररिाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,- 
(क)  “ट्रािल एजेन्सी” िन्नाले पर्यटक िा अन्र् व्र्जिको भनभमत्त शलु्क भलई भ्रमण, 

बसोबास तथा विभिन्न स्थानहरुमा दृश्र्ािलोकन सम्बन्धी प्रबन्ध भमलाउन ेआधभुनक 
सिारी साधन उपलब्ध िएको व्र्जि, फमय िा कम्पनी सम्झनपुछय । 

(ि)  “टे्रवकङ्ग एजेन्सी” िन्नाले पर्यटक िा अन्र् व्र्जिहरुलाई विविध प्राकृभतक एिं 
सांस्कृभतक दृश्र्ािलोकन गराउने उद्दशे्र्ले शलु्क भलई विभिन्न स्थानहरुमा र्ात्रा 
गराउने प्रबन्ध भमलाउने व्र्जि, फमय िा कम्पनी सम्झनपुछय। 

(ग)  “तोवकएको िा तोवकएबमोजजम” िन्नाले र्स ऐन िा र्स ऐन अन्तगयत बनकेा 
भनर्ममा तोवकएको िा तोवकएबमोजजम सम्झनपुछय। 

(घ) “पथ प्रदशयक” िन्नाले पाररश्रभमक भलई पर्यटकको साथमा रहने गरी पथ प्रदशयनको 
लाभग काम गने र्स ऐन बमोजजम ईजाजत प्राप्त व्र्जि सम्झनपुछय । 

(ङ) “पर्यटक” िन्नाले विदेशी मलुकुबाट भ्रमणको लाभग नेपालमा आई र्स प्रदेशमा 
पर्यटकीर् उद्देश्र्ले आउने गैर नेपाली नागररकलाई सम्झनपुछय र सो शब्दले प्रदेश 
भित्र पर्यटकीर् उद्दशे्र्ले भ्रमण गने नेपाली नागररक समेतलाई बझुाउँछ । 

(च) “प्रदेश सरकार” िन्नाले प्रदेश नं. १ को मजन्त्रपररषद् सम्झनपुदयछ ।  

(छ)  “मन्त्रालर्” िन्नाले प्रदेश नं. १ को पर्यटनसँग सम्बजन्धत मन्त्रालर् सम्झन ुपदयछ र 
सो शब्दले मन्त्रालर् िा सो अन्तगयतको वििाग, भनदेशनालर् िा मन्त्रालर्ले तोकेको 
कार्ायलर् समेतलाई जनाउँछ । 

(ज) “होटल” िन्नाले र्स ऐन बमोजजम दताय िई संचालन हनुे होटल सम्झनपुदयछ । 
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(झ)  “होमस्टे” िन्नाले स्थानीर् मौभलक संस्कृभत झजल्कने गरी भनजी घरमा िान ेबस्ने र 
मनोरञ्जनसमेत गराउने उद्दशे्र्ले शलु्क भलई पर्यटकको लाभग गररने घरार्सी प्रबन्ध 
सम्झनपुछय । 

पररच्छेद - 2 

ट्रािल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

३. ट्रािल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको काम गनय ईजाजतपत्र भलन ुपने : (1) प्रदेश नं. 1 भित्र कार्य के्षत्र 
तोकी ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको काम गनय चाहने फमय िा व्र्जिले र्स ऐन बमोजजम ईजाजतपत्र 
भलनपुनेछ । 

(2) ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजत भलन चाहने फमय िा व्र्जिले तोवकएबमोजजम 
वििरण िलुाई मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारी समक्ष दरिास्त ददनपुनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोजजमको दरिास्त प्राप्त िएपभछ मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले 
जाँचबझु गरी दरिास्तिालालाई ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको काम गनय सक्षम देिेमा तोवकएको 
दस्तरु भलई तोवकएबमोजजम एक मवहनाभित्र इजाजतपत्र प्रदान गनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोजजम इजाजतपत्र प्रदान गनयका लाभग मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारीले थप वििरण िा थप कागजपत्र आिश्र्क महससु गरेमा पन्र ददनको समर् ददई त्र्स्तो 
वििरण िा कागजपत्र पेश गनय सम्बजन्धत दरिास्तिालालाई आदेश ददन सक्नेछ र दरिास्तिालाले 
तोवकएको समर्मा बझुाउन ुपने वििरण िा कागजात बझुाउन ुपनेछ । 

(5) उपदफा (3) र (4) बमोजजम जाँचबझु गदाय िा थप वििरण र कागजात अध्र्र्न गदाय 
इजाजत ददन नसवकने देजिएमा इजाजत ददन नसक्ने कारण र आधारसमेत िलुाई भनणयर् गरी भनणयर् 
गरेको भमभतले सात ददनभित्र दरिास्तिालालाई मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले भलजित जानकारी 
ददनपुनेछ । 

(6) उपदफा (5) बमोजजमको जानकारी पाउने व्र्जिले त्र्स्तो जानकारी उपर जचत्त 
नबझेुमा तीस ददनभित्र तोवकएको अभधकारीको भनणयर् िए मन्त्रालर्समक्ष र मन्त्रालर्को भनणयर् िए 
प्रदेश सरकारसमक्ष भलजित भनिेदन ददनपुनेछ । 

(7) उपदफा (6) बमोजजमको भनिेदन प्राप्त िएमा मन्त्रालर् िा प्रदेश सरकारले तीस 
ददनभित्र आिश्र्क भनणयर् गनुयपनेछ र त्र्स्तो भनणयर् अजन्तम हनुेछ । 

4. ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको िगीकरण : (1) ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको िगीकरण तोवकए बमोजजम 
हनुेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम िगीकृत ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीलाई मन्त्रालर्ले तोकेबमोजजम 
सवुिधा ददन सक्नछे । 

५. अर्ोग्र्ता : दफा ४ को उपदफा(२) बमोजजमको इजाजतपत्र देहार्को व्र्जिलाई ददइनेछैन । 

(क)  करार सम्बन्धी प्रचभलत काननुबमोजजम करार गनय र्ोग्र्ता निएको व्र्जि  िा फमय, 
  (ि) साहूको दामासाहीमा परेको व्र्जि  िा फमय, 
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(ग) दफा ९ बमोजजम ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र िारेज िै सो भमभतले 
तीनबषय अिभध ििुान गरी नसकेको व्र्जि  िा फमय, 

(घ)  नैभतक पतन देजिने फौजदारी अभिर्ोगमा दोषी प्रमाजणत िई कैदको सजार् पाई कैद 
ििुान िएको एक िषयको अिभध ननाघेको व्र्जि, 

(ङ) गम्िीर प्रकृभतको फौजदारी अपराधमा अदालतमा मदु्दा चभलरहेको व्र्जि िा फमय, 
(च)  कुनै पभन विषर्मा कालो सूजचमा परेको अिधी तीन िषय व्र्भतत नगरेको व्र्जि िा 

फमय । 
6. ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीले शलु्क बारेको सूचना ददन ुपने : र्स ऐनबमोजजम इजाजत प्राप्त ट्रािल िा 

टे्रवकङ्ग एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सवुिधा बापत पर्यटकबाट भलइने शलु्कको दरको सूचना 
प्रदेश सरकारलाइय ददनपुनेछ । 

7. पररित्र्य विदेशी मदु्रामा बील ििुानी गनुय पने : र्स ऐन बमोजजम ट्रािल एजेन्सी िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीले 
पर्यटकलाई सेिा उपलब्ध गराउँदा संघीर् सरकारले तोकेको पररित्र्य विदेशी मदु्रामा भबल ििुानी 
तोवकएबमोजजम गनुयपनेछ। 

८. इजाजतपत्र भनलम्बन गने अभधकार : (1) देहार्को अिस्थामा मन्त्रालर्ले ट्रािल िा टे्रवकङ्ग 
एजेन्सीको इजाजतपत्र बढीमा ६ मवहना अिभधसम्मको लाभग भनलम्बन गनय सक्नछे :- 

(क) र्ो ऐन िा र्स ऐनअन्तगयत बनेको भनर्मको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा¸ िा  

  (ि) दफा ५ बमोजजम अर्ोग्र् िएमा, िा 
  (ग) मन्त्रालर्लाई ददनपुने सूचना नददएमा िा गलत सूचना ददएमा। 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सी िोल्ने इजाजतपत्र भनलम्बन गनुय 
अगाभि आफ्नो सफाई पेश गनयको लाभग मौका ददन ुपनेछ र र्सरी मौका ददंदा कम्तीमा पन्र ददनको 
म्र्ाद ददनपुनेछ । 

९. इजाजतपत्र िारेज गनय सक्न े: (1) दफा ८ बमोजजम भनलम्बन िएको ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीले 
भनलम्बनको अिभध समाप्त िएपभछ पनुः सोही प्रकृभतको कार्य गरेमा मन्त्रालर्ले त्र्स्तो ट्रािल िा 
टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र िारेज गनय सक्नछे । 

  (2) उपदफा (१) बमोजजम मन्त्रालर्ले इजाजतपत्र िारेज गरेमा सम्बजन्धत व्र्जिले 
िारेजीको जानकारी पाएको भमभतले तीस ददन भित्र प्रदेश सरकार समक्ष उजरुी ददन सक्नेछ । 

१०. अनमुभत पाई संचालन िइरहेको टे्रवकङ्ग एजेन्सीले इजाजत भलन ुपने: (1) र्ो ऐन प्रारम्ि हनु ु  िन्दा 
अजघ नेपाल सरकार िा सम्बजन्धत भनकार्िाट अनमुभत प्राप्त गरी टे्रवकङ्ग एजेन्सी संचालन गरररहेका 
व्र्जि  िा फमयले पभन र्ो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतले ३ मवहनाभित्र तोवकएको वििरण िलुाई र्ो 
ऐनबमोजजमको इजाजतपत्र सूजचकृत गनय  मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीसमक्ष दरिास्त      
ददनपुनेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजमको म्र्ादभित्र दरिास्त ददन ेव्र्जि  िा फमयलाई तीस ददनभित्र 
मन्त्रालर् िा तोवकएकोअभधकारीले उि टे्रवकङ्ग एजेन्सीलाई सूजचकृत गरी टे्रवकङ्ग एजेन्सीको 
इजाजतपत्र ददनछे ।  
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११. दण्ि सजार् : (1) र्स ऐन बमोजजम इजाजतपत्र नभलई कसैले ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सी िोलेमा िा 
त्र्स्तो एजेन्सी निोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा िा गनय िोजेमा मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारीले त्र्स्तो एजेन्सी िा कारोबार बन्द गनय लगाई भनजलाई पच्चीस हजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना 
गनय सक्नेछ । 

  (2) दफा ८ बमोजजम ट्रािल िा टे्रवकङ्ग ऐजजन्सीको इजाजतपत्र भनलम्बन िएको अिस्थामा 
कसैले ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीसम्बन्धी काम गरेमा भनजलाई पचास हजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना गनय 
र मन्त्रालर्ले त्र्स्तो व्र्जि  िा फमयले पाएको ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र समेत िारेज 
गनय सक्नेछ । 

  (3) दफा ६ बमोजजमको शलु्क सम्बन्धी  सूचना प्रकाजशत  नगने व्र्जि  िा फमयलाई 
मन्त्रालर् िा मन्त्रालर्ले  तोकेको अभधकारीले पवहलो पटक कसरु गरेको िए पचास हजार रुपैर्ाँसम्म 
र दोश्रो पटकदेजि पटकैवपच्छे एक लाि रुपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

  (4) र्स दफा  बमोजजमको आदेशबाट मकाय पने व्र्जि  िा संस्थाले सम्बजन्धत प्रदेशको उच्च 
अदालत समक्ष तीस ददनभित्र उजरुी गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – 3 

पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषु्टरा,ँररसोटय तथा बार सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

१२. होटल, लज, रेषु्टरा ँतथा ररसोटय र िार दताय : (1) कसैले पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय 
तथा बार संचालन गनय चाहेमा र्स ऐन बमोजजम दताय गरी इजाजत भलनपुनेछ । 

(2) कुनै व्र्जि  िा फमयले आफ्नो होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय िा बारलाई पर्यटकस्तरमा 
दताय गराउन मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीसमक्ष तोवकएबमोजजम दरिास्त ददन ुपनेछ र त्र्सरी 
दरिास्त ददँदा होटलको हकमा तोवकएको िगीकरणमा दताय हनुे गरी दरिास्त ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम दरिास्त प्राप्त िएपभछ मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले 
आिश्र्क जाँचबझु गरी तीस ददनभित्र तोवकएबमोजजम दताय गरी दताय प्रमाणपत्र ददनपुनेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोजजम दताय प्रमाणपत्र ददन ु पूिय भनिेदनसाथ संलग्न वििरणमा थप 
व्र्होरा िलुाउन ु पने िए िलुाउन लगाउन िा थप कागजपत्र आिश्र्क िए त्र्स्तो कागजपत्र 
दाजिला गराउन मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले पन्र ददनको म्र्ाद ददई आदेश ददन सक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोजजमको आदेश िएमा आदेशबमोजजमको वििरण िा कागजपत्र प्राप्त 
िएको  एक्काईस ददनभित्र र आदेश ददन ुनपने िए भनिेदन परेको भमभतले तीस ददनभित्र त्र्स्तो होटल, 
लज, रेषु्टराँ तथा ररसोटय, बारको दताय गरी तोवकएबमोजजमको शलु्क भलई मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारीले दताय गरी इजाजतपत्र ददनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोजजम दताय गरी इजाजतपत्र ददन नसवकने िए त्र्स्तो आधार र कारण 
िोली दताय गनय नभमल्ने व्र्होराको भलजित जानकारी सम्बजन्धत भनिेदकलाई ददनपुनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोजजमको भलजित जानकारी ददने अभधकारीको भनणयर्मा जचत्त नबझेुमा 
जचत्त नबझुन ेपक्षले तीस ददनभित्र तोवकएको अभधकारीको भनणयर् िए मन्त्रालर्समक्ष र मन्त्रालर्को 
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भनणयर् िए प्रदेश सरकार समक्ष भनिेदन ददनपुनेछ र त्र्स्तो भनिेदन परेकोमा आिश्र्क जाँचबझु गरी 
तीस ददन भित्र मन्त्रालर् िा प्रदेश सरकारले आिश्र्क भनणयर् गनुयपनेछ र मन्त्रालर् िा प्रदेश 
सरकारको त्र्स्तो भनणयर् अजन्तम हनुछे। 

१३. स्तर भनधायरण सभमभतको गठन : (1) होटल, लज, रेषु्टराँ तथा ररसोटय िा बारलाई दताय तथा निीकरण 
तथा िगीकरण गने सम्बन्धमा सझुाि ददनको लाभग मन्त्रालर्ले अध्र्क्ष सवहत बढीमा पाँचजना 
सदस्र् रहन ेगरी  स्तर भनधायरण सभमभत गठन गनेछ र त्र्स्तो सभमभतले तोवकएबमोजजम स्तर भनधायरण 
सम्बन्धी सझुाि मन्त्रालर् समक्ष पेश गनेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम सभमभतमा रहने अध्र्क्ष  र सदस्र्हरु मन्त्रालर्ले तोकेबमोजजम 
हनुेछ र सभमभतमा रहने सदस्र्को र्ोग्र्ता तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

  (3) स्तर भनधायरण सभमभतको काम, कतयव्र् र अभधकार तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) को सभमभतको भसफाररसमा मन्त्रालर्ले स्तर भनधायरण गनेछ । 

१४. भनरीक्षण िा परीक्षण गने अभधकार : (1) मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले दफा १२ बमोजजम 
दताय िएको होटल, लज, रेषु्टराँ िा  ररसोटय  तथा बारको भनर्भमत िा आकजस्मक भनरीक्षण गनय गराउन 
र त्र्समा प्रर्ोग गररने िाद्य पदाथय र अन्र् सवुिधा तथा बस्त ु सम्बन्धी परीक्षण गनय गराउन 
सक्नेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम कुनै होटल, लज, रेषु्टराँ िा  ररसोटय  तथा बारको भनरीक्षण िा 
त्र्समा प्रर्ोग हनुे सामान र सवुिधा परीक्षण गदाय तोवकएको स्तर  बमोजजमको नपाइएमा मन्त्रालर् िा 
तोवकएको अभधकारीले त्र्स्तो होटल, लज, रेषु्टराँ िा  ररसोटय  तथा बारलाई तोवकएको स्तर कार्म गनय 
तोवकएबमोजजमको  सूचना ददइ म्र्ाद ददनछे । 

  (3) उपदफा (2) बमोजजम म्र्ाद ददंदा पभन तोवकएको स्तर कार्म गनय नसकेमा मन्त्रालर् 
िा तोवकएको अभधकारीले दफा १३ बमोजजमको स्तर भनधायरण सभमभतको रार् भलइय  त्र्स्तो होटल, 
लज, रेषु्टराँ, ररसोटय  तथा बारको दताय भनलम्बन गनय िा तल्लो स्तरको उपर्िु िगीकरण तोक्न 
सक्नेछ र त्र्सरी भनलम्बन िा बगीकरण तोक्निुन्दा पवहला आधार र कारण िोली सफाई पेश गने 
मौका ददनपुनेछ । 

  (4) उपदफा (3) बमोजजम दताय भनलम्बन िएको िा तल्लो स्तरको िगीकरणमा तोवकएको 
होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बारले साविकमा तोवकएको स्तर कार्म गरेमा होटल, लज, रेषु्टराँ, 
ररसोटय तथा बारलाई पनुः साविकको स्तरको िगीकरणमा दताय गनय िा दताय भनलम्बन गररएकोमा 
भनलम्बन फुकुिा गरी पाऊँ िनी सम्बजन्धत होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बारले मन्त्रालर्मा 
भनिेदन ददन सक्नछे र त्र्सरी भनिेदन परेमा तीस ददनभित्र त्र्स्तो भनिेदन उपर जाँचबझु गरी 
आिश्र्क भनणयर् गरी मन्त्रालर्ले भनणयर्को जानकारी भनिेदकलाई तत्काल ददनपुनेछ । 

  (5) उपदफा (4) मा जनुसकैु कुरा लेजिएको िए तापभन दताय भनलम्बन गररएकोमा त्र्सरी 
भनलम्बन गररएको भमभतले एक िषयसम्ममा साविकमा तोवकएको स्तर कार्म गनय नसक्ने होटल, लज, 
रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बारको हकमा मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले आधार र कारण समेत उल्लेि 
गरी दताय िारेज गनय सक्नछे र त्र्स्तो िारेजीको सूचना सम्बजन्धत पक्षलाई भनणयर् िएको भमभतले 
पन्र ददनभित्र ददनपुनेछ। 
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  (6) उपदफा (5) बमोजजम दताय िारेज गने भनणयर् िएमा त्र्स्तो भनणयर्को जानकारी पाएको 
तीस ददनभित्र दताय िारेजको भनणयर् जचत्त नबझुने पक्षले सम्बजन्धत उच्च अदालतमा पनुरािेदन गनय 
सक्नेछ । 

१५. मोलको सूचना प्रकाजशत गनुय पने : दफा १२  बमोजजम दताय िएको प्रत्रे्क होटल, लज, रेषु्टराँ, 
ररसोटय तथा बारले आफ्नो दर िा मूल्र्को सूचना मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारी समक्ष पठाउन ु
पनेछ र तोवकएबमोजजम प्रकाजशत गरी प्रचार समेत गनुयपनेछ । 

१६. पर्यटन स्तरको होटल, लज, रेषु्टरा,ँ ररसोटय तथा बारउपर बन्देज : दफा १२ बमोजजम दताय निएको 
पर्यटन स्तरको होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बारले देहार्को कुनै काम गनय पाउन ेछैन :- 

(क) पर्यटन स्तरको होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बार िने्न अथय लाग्ने गरी कुनै शब्द 
िा जचन्ह आफ्नो साइनबोिय, विज्ञापन िा कारोिारमा प्रर्ोग गनय, िा 

(ि) पर्यटकको बसोबास िा िानवपनको प्रबन्ध गनयको भनभमत्त कुनै पर्यटक िा ट्रािल 
एजेन्सीसँग भबना अनमुभत सोझै विदेशमा सम्पकय  राख्न िा विज्ञापन गनय । 

१७. दण्ि सजार् : (1) दफा १२ बमोजजम दताय नगराई पर्यटक स्तरको निएकोलाई पर्यटक स्तरको हो 
िनी कुनै होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय तथा बार संचालन गरेमा िा दफा १६(क) उलंघन गरी कुनै 
शब्द िा जचन्ह प्रर्ोग गरेमा िा पर्यटकसँग मन्त्रालर्को अनमुभत िेगर विदेशीसँग सोझै सम्पकय  
रािेमा पवहलो पटक िए पजच्चसहजार रुपैर्ाँसम्म, दोश्रो पटक िए पचास हजार रुपैर्ाँसम्म र तेश्रो 
पटक देजि प्रत्रे्क पटकको एक लाि रुपैर्ाँ मन्त्रालर्ले जररिाना गनय सक्नेछ ।  

  (२) र्स ऐन बमोजजम मन्त्रालर् िा तोवकएको भनकार्बाट िवटएका कमयचारीलाई होटल, 
लज, रेषु्टराँ तथा ररसोटय िा बार भनरीक्षण गनय िा त्र्समा प्रर्ोग गररने िान े वपउने सामानहरुको 
परीक्षण गनय कसैलै बाधाविरोध गरेमा त्र्स्तो व्र्जिलाई मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले पच्चीस 
हजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (1) र (2) बमोजजम तोवकएको अभधकारी, मन्त्रालर् िा प्रदेश सरकारले 
ददएको आदेशमा जचत्त नबझु्ने व्र्जिले सम्बजन्धत उच्च अदालत समक्ष पैंतीस ददनभित्र उजूरी ददन 
सक्नेछ । 

१८. होमस्टे दताय र संचालन सम्बन्धी व्र्िस्था: (1) कसैले होमस्टे संचालन गनय चाहेमा त्र्स्तो व्र्जि िा 
संस्थाले दताय गराइय संचालन गनुय पनेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम दताय र संचालन हनु े होमस्टेको भनर्मन सम्बन्धी व्र्िस्था 
तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद -4 

पथ प्रदशयकसम्बन्धी व्र्िस्था 
 

१९. पथ प्रदशयक काम गनय इजाजतपत्र भलनपुने: (1) र्ो ऐनबमोजजम तोवकएका पर्यटकीर् स्थानको लाभग 
पथ प्रदशयकको काम गनय चाहने व्र्जिले तोवकएबमोजजम इजाजतपत्र भलनपुनेछ । 
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  (2) पथ प्रदशयकको काम गनय चाहन े व्र्जिले मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारी समक्ष 
तोवकएबमोजजम दरिास्त ददनपुनेछ । 

  (3) उपदफा (२) बमोजजमको दरिास्त ददने व्र्जिले तोवकएबमोजजम परीक्षा िा ताभलममा 
सजम्मभलत हनुपुनेछ  र त्र्स्ता परीक्षा िा ताभलममा उत्तीणय हनुे व्र्जिलाई मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारीले तोवकएको दस्तरु भलई तोवकएको ढाँचाको इजाजतपत्र ददनेछ । 

२०. अर्ोग्र्ता : देहार्को व्र्जिलाई पथ प्रदशयकको इजाजतपत्र ददइने छैन :- 
(क) नैभतक पतन देजिने फौजरी अभिर्ोगमा दोषी प्रमाजणत िई कैदको सजार् ििुान िएको दईु 

िषय समर् व्र्भतत निएको, 
(ि) कुनै मानभसक िा सरुिा रोग लागेको, 
(ग) र्स ऐन बमोजजम पथ प्रदशयकको इजाजतपत्र िारेज िई सो भमभतले तीन िषयको अिभध 

ििुान िई नसकेको । 

2१. इजाजतपत्रको म्र्ाद : (1) पथ प्रदशयकको इजाजतपत्रको अिभध तीन िषयको हनुछे । 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको अिधी सवकन ु तीन मवहनाअजघ तोवकएबमोजजमको पथ 
प्रदशयकले तोवकएबमोजजम इजाजतपत्र निीकरण गनुयपनेछ । 

२२. पथ प्रदशयकको िगीकरण : पथ प्रदशयकको िगीकरण तोवकएबमोजजम हनुछे । 

२३. इजाजतपत्र हराएमा अको इजाजतपत्र भलन सवकन े: (1) कुनै पथ प्रदशयकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र 
हराएमा तोवकएको म्र्ादभित्र मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीसमक्ष अको इजाजतपत्रको लाभग 
दरिास्त ददनपुनेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले तोवकएको दस्तरु भलई 
तोवकएबमोजजम पनुः अको इजाजतपत्र ददन सक्नेछ । 

२४. पथ प्रदशयकले गनय नहनु ेकामहरु : पथ प्रदशयकले देहार्को कुनै काम गनुय हुदैँन :- 
(क) आफूले पथ प्रदशयन गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान िरीद गने िा अरु कुनै सेिा 

उपलब्ध गने काममा मद्दत गदाय सो कामसँग सम्बजन्धत विके्रता िा अरु कुनै व्र्जिसँग 
नगदी िा अरु कुनै जचज िस्त ुमाग्न िा भलन, 

(ि) आफूलाई पथ प्रदशयक बनाउन िनी कुनै पर्यटकलाई बाध्र् गनय, 
(ग) आफ्नो इजाजतपत्र अरुलाई ददई पथ प्रदशयकको काम गनय लगाउन, 
(घ) आफूले पथ प्रदशयन गरेको पर्यटक विरुर्द् कुनै षिर्न्त्र गनय धोका ददन भनजको कानून 

विपररत गोपभनर्ता िंग गनय । 

२५. इजाजतपत्र िारेज गनय सवकने : (1) देहार्को कुनै अिस्थामा मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले 
कुनै पथ प्रदशयकको इजाजतपत्र िारेज गनय सक्नेछ । 

(क) नैंभतक पतन देजिने फौजदारी अभिर्ोगमा दोषी प्रमाजणत िई कैद सजार् पाएमा, 
(ि) दफा २० को िण्ि (ि) बमोजजम अर्ोग्र् िएमा, 
(ग) दफा २४ बमोजजमको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा । 
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(2) उपदफा (1) बमोजजम कुनै पथ प्रदशयकको इजाजत िारेज गनुय अगािी भनजलाई 
आफ्नो सफाई पेश गनयको लाभग मौका ददन ुपनेछ र र्सरी मौका ददंदा कम्तीमा पन्र ददनको म्र्ाद  
ददनपुनेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोजजम इजाजतपत्र िारेज िएमा त्र्स्तो िारेजीको भनणयर्मा जचत्त 
नबझेुमा पथ प्रदशयकले तोवकएको अभधकारीको भनणयर् िए मन्त्रालर्समक्ष र मन्त्रालर्को भनणयर् िए 
प्रदेश सरकारसमक्ष तीस ददनभित्र भनिेदन ददन सक्नछे र त्र्स्तो भनिेदन परेको तीस ददनभित्र 
मन्त्रालर् िा प्रदेश सरकारले आिश्र्क भनणयर् गनुयपनेछ, त्र्स्तो भनणयर् अजन्तम हनुेछ ।  

२६. दण्ि सजार्: (1) देहार्को कसरु गने व्र्जिलाई मन्त्रालर्ले देहार्बमोजजम सजार् गनय सक्नेछ । 

(क) र्स ऐन बमोजजम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी पथ प्रदशयकको काम गरेमा पच्चीसहजार 
रुपैर्ाँसम्म जररिाना गरी भनजलाइय दइुय िषयसम्म पथ पदशयकको कार्य गनय नपाउने गरी 
प्रभतबन्ध लगाउन सक्नछे । 

(ि) र्स ऐन बमोजजम इजाजतपत्र निीकरण नगरी पथ प्रदशयकको काम चाल ु रािेमा 
पच्चीसहजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना र एक िषयसम्म पथ प्रदशयकको कार्य गनय नपाउने गरी 
प्रभतिन्ध लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (1) बमोजजम लेजिए देजि बाहेक कुनै पथ प्रदशयकले र्ो ऐन िा र्स ऐन 
अन्तगयत जारी िएको भनर्म िा आदेशको पालना नगरेमा मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले पच्चीस 
हजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

(3) र्स दफा बमोजजम मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले ददएको आदेशमा जचत्त नबझु्न े
व्र्जिले पैँतीस ददनभित्र सम्बजन्धत उच्च अदालतसमक्ष उजरु गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद – 5 

अन्र् पर्यटन व्र्िसार्सम्बन्धी 
 

2७. जलर्ात्रा सम्बन्धी व्र्िस्था : (1) कसैले पभन र्स ऐन िा प्रचभलत कानून बमोजजम अनमुभत नभलई 
जलर्ात्रा सम्बन्धी व्र्िसार् िा कुनै व्र्ािसार्ीक कार्य गनुय हदैुन । 

(2) प्रदेश सरकारले तोकेका नदीहरुमा जलर्ात्रा सम्बन्धी व्र्िसार् गनय चाहन े व्र्जिले 
मन्त्रालर्मा तोवकएबमोजजम भनिेदन ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम भनिेदन प्राप्त िए पभछ मन्त्रालर्ले तोवकए बमोजजम छानविन र 
जाँचबझु गरी अनमुभत ददन मनाभसि देजिएमा मन्त्रालर्ले इजाजतका लाभग एक मवहनाभित्र 
तोवकएबमोजजम प्रदेश सरकारसमक्ष भसफाररस सवहत प्रस्ताि पेश गनेछ र प्रदेश सरकारले त्र्स्तो 
प्रस्ताि प्राप्त िएको दईु मवहनाभित्र तोवकएबमोजजम इजाजत सम्बन्धी आिश्र्क भनणयर् गनेछ । 

  (4) उपदफा (2) बमोजजमको प्रस्तािमा भनणयर् िएपभछ मन्त्रालर्ले १५ ददनभित्र 
तोवकएबमोजजम आिश्र्क सतयसमेत उल्लेि गरी इजाजत पत्र प्रदान गनेछ । 

  (5) उपदफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेजिएको िएतापभन उपदफा (1) बमोजजमको 
भनिेदनउपर मन्त्रालर्ले छानविन गदाय अनमुभतको प्रकृर्ा अगािी बढाउन मनाभसि नदेिे मनाभसि 
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नदेजिनकुो कारण र आधारसमेत उल्लेि गरी भनणयर् गरी भनिेदकलाई भनिेदन परेको भमभतले तीन 
मवहनाभित्र भलजित जानकारी ददनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोजजम जानकारी उपर जचत्त नबझेुमा भनिेदकले तीस ददनभित्र प्रदेश 
सरकारसमक्ष भनिेदन ददन सक्नेछ र प्रदेश सरकारले पैँतालीस ददनभित्र आिश्र्क भनणयर् गनेछ, 

त्र्स्तो भनणयर् अजन्तम हनुेछ। 

  (७) र्स दफा बमोजजम इजाजतपत्र नभलइ िा र्स दफाको उलंघन गने गरी कुनै कार्य 
गरेमा मन्त्रालर्ले तोवकए बमोजजमको प्रवक्रर्ा परुा गरी एक लािसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

२८. अन्र् पर्यटन व्र्िसार्सम्बन्धी व्र्िस्था: ग्लाइभिङ, जंगल सफारी, क्र्ाजम्पङ, हाईवकङ, बियिाजचङ, 
स्काइङ र तोवकएका अन्र् पर्यटन व्र्िसार्को दताय गने इजाजत भलने, निीकरण गने, संचालन गने, 
इजाजत भनलम्बन गने तथा दताय िारेज गने सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद –६ 

विविध 

 

२९. पर्यटकले ल्र्ाएको मालसामानहरुको िरीद विक्रीमा प्रभतिन्ध लगाउन सक्न े: (1) प्रदेश सरकारले 
सूचना प्रकाजशत गरी तोवकएको मालसामान कुनै पर्यटकले प्रदेशभित्र ल्र्ाई र्स प्रदेशमा विक्री िा 
दानदातव्र् गरी िा अरु कुनै प्रकारबाट हक छािी ददन नपाउने गरी आदेश जारी गनयसक्नेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम जारी िएको आदेश विपरीत कुनै मालसामान भलए ददएमा 
भलनेबाट सम्बजन्धत मालसामान जफत गरी ददनलेाई विगो बमोजजमसम्मको मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारीले जररिाना गनय सक्नेछ । 

  (3) उपदफा (2) बमोजजम तोवकएको अभधकारीले ददएको आदेशमा जचत्त नबझु्ने व्र्जिले 
तीस ददनभित्र उच्च अदालतमा पनुरािेदन ददन सक्नेछ । 

३०. प्रभतिेदन िा वििरण पेश गने गराउन ेअभधकार: (1) ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त 
व्र्जि िा दफा (१२) बमोजजम होटल, लज िा र्स ऐनबमोजजमको पर्यटन व्र्िसार् दताय गराउन े
फमय िा व्र्जिले तोवकएबमोजजम आिभधक प्रभतिेदन मन्त्रालर्समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

  (2) उपदफा (1) मा लेजिएदेजि बाहेक मन्त्रालर्ले समर् समर्मा ट्रािल िा टे्रवकङ्ग 
एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त फमय िा व्र्जि िा र्स ऐनबमोजजम इजाजत प्राप्त होटल लज िा अन्र् 
पर्यटन व्र्िसार् दताय गरी व्र्िसार् सञ्चालन गने, गराउने फमय िा व्र्जिसँग आिश्र्क देजिएमा 
अन्र् वििरण समेत माग गनय सक्नेछ । 

  (3) प्रदेश सरकार िा मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सी िा 
होटल िा लज िा र्स ऐन बमोजजमको पर्यटन व्र्िसार्को कार्ायलर् िा त्र्सको काम कािायही हनु े
ठाउँ भनरीक्षण गनय̧  गराउन र त्र्सको वहसाब वकताब तथा अन्र् अभिलेि जाँच्न जचँाउन सक्नेछ । 

३१. अरुलाई काम गनय ददन नहनु े : ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्र्जि िा होटल िा 
लज िा र्स ऐन बमोजजमको अन्र् पर्यटन व्र्िसार् दताय गराउन ेफमय िा व्र्जिले आफ्नो व्र्िसार् 
अरुलाई भधतो बन्धक ददन िा अरु कुनै वकभसमले आफ्नो व्र्िसार्को नामबाट अरु कसैलाई त्र्स्तो 
व्र्िसार् संचालन गनय ददन हुँदैन । 
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तर, र्स ऐन बमोजजम इजाजत भलई संचालन गरेको पर्यटन व्र्िसार्ले कुनै बैक तथा 
विजत्तर् संस्थासंग कारोबार गनय र्स दफाले बाधा परु्रर्ायएको माभनने छैन । 

३२. नपेाली पर्यटक सम्बन्धी विशषे व्र्िस्था: (1) नेपाली पर्यटक सम्बन्धी विशेष व्र्िस्था 
तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

  (2) प्रदेश सरकारले समर् समर्मा सूचना प्रकाशन गरी र्स ऐनमा उल्लेजित कुनै व्र्िस्था 
नेपाली पर्यटकहरुको सम्बन्धमा लागू नहनु ेगरी तोवकददन सक्नेछ । 

३३. वििरणमा हेरफेर िएमा सूचना ददन ुपने: ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लाभग िा होटल, 
लज, रेषु्टराँ, ररसोटय, बार िा दफा (२८)  बमोजजमको पर्यटन व्र्िसार्को दतायको लाभग दरिास्त ददंदा 
िलुाएको वििरणमा कुनै हेरफेर गररएमा सो गरेको तीस ददनभित्र उि कुराको सूचना पर्यटन 
व्र्िसार् सञ्चालन गनय इजाजतपत्र प्राप्त व्र्जि िा फमयले मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारी समक्ष 
सूचना ददनपुनेछ । 

३४. व्र्िसार् बन्द गनुय परेमा सूचना ददन ुपने:(1) ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्र्जि िा 
फमयले र्स ऐन बमोजजम होटल, लज, रेषु्टराँ, ररसोटय, बार, जलर्ात्रा, ग्लाइभिङ, जंगल, सफारी, 
क्र्ाजम्पङ, हाईवकङ, बियिाजचङ, स्काइङ िा कुनै पर्यटन व्र्िसार् दताय गरी सञ्चालन गने व्र्जि िा 
फमयले आफ्नो व्र्िसार् बन्द गरेमा बन्द गरेको भमभतले तीस ददनभित्र मन्त्रालर् िा तोवकएको 
अभधकारी समक्ष सूचना ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (1)बमोजजमको सूचना नददएमा भनजले प्रदेश सरकारलाई बझुाउन ु पने 
दावर्त्िबाट उनमजुि पाउने छैन । 

3५. पर्यटकीर् क्षते्रको घोषणा सम्बन्धी व्र्िस्था :(1) प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कुनै पभन एक स्थानीर् 
तहको कुनै पभन स्थान िा एक िन्दा बढी स्थानीर् तहको िास क्षते्रलाई पर्यटकीर् क्षेत्र घोषणा गनय 
सक्नेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम घोषणा गरेको के्षत्रको प्रिर्द्यन, विकास र व्र्िस्थापन गनय 
सभमभत गठन गनय सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम गठन हनु े सभमभतको काम, कतयव्र्, र अभधकार र त्र्स्ता 
सभमभतको क्षमता लगार्तका विषर् तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

3६. पर्यटकीर् के्षत्रको पूिायधार विकास : (1) प्रदेश सरकारले पर्यटकीर् क्षते्रलाई आकषयक एिं 
सवुिधार्िु बनाउन गरुुर्ोजना बनाई आिश्र्क पूिायधारको विकास गनेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम पूिायधार विकास गदाय प्रदेश सरकारले आफैँ ले लगानी गनय िा 
संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार¸ स्थानीर् तह  र भनजी क्षेत्रको साझेदारीमा िा भनजी के्षत्रको मातै्र 
लगानी, व्र्िस्थापन र त्र्स्तो पूिायधारको विकास एिं संरक्षण र संचालन गनय आिश्र्क भनणयर् गनय 
सक्नेछ । 

  (3) उपदफा (2) बमोजजमको पूिायधार विकास लगार्त अन्र् व्र्िस्था प्रचभलत काननु िा 
तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

3७. पर्यटक प्रहरी व्र्िस्थापन सम्बन्धी व्र्िस्था : (1) पर्यटकीर् के्षत्र र स्िदेशी तथा विदेशी पर्यटकको 
सरुक्षा सम्बन्धी कार्य गनय प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्र्िस्था गनय सक्नछे । 
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  (2) उपदफा (1) बमोजजम पर्यटक प्रहरीको भनर्जुि, सेिा, सवुिधा, पररचालन र व्र्िस्थापन 
सम्बन्धी कार्य तोवकएबमोजजम हनुेछ । 

3८. भनदेशन ददन ेअभधकार : ट्रािल िा टे्रवकङ्ग एजेन्सी र्स ऐन बमोजजम दताय िएको होटल, लज, रेस्टुराँ, 
ररसोटय, बार तथा जलर्ात्रा िा र्स ऐन बमोजजम दताय िएको कुनै पर्यटन व्र्िसार् गने व्र्जि, फमय 
िा अन्र् सभमभत लगार्तलाई प्रदेश सरकारले आिश्र्क विषर्मा आिश्र्क भनदेशन ददन सक्नेछ । 

३९. जररिाना  र उजरुी : (1) देहार्को कुनै काम गने व्र्जिलाई मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारले 
पचासहजार रुपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नछे । 

(क) र्स ऐन बमोजजम पेशगनुयपने प्रभतिेदन तोवकएबमोजजम पेश नगरेमा िा कार्ायलर् िा अभिलेि 
भनरीक्षण गनय िा जाँच्न िवटएको कमयचारीलाई भनरीक्षण गनय िा जाँच्न बाधा विरोध गरेमा, 

(ि) र्स ऐन बमोजजम भनषेध गररएको कुनै काम गरेमा, 
(ग) र्स ऐन बमोजजम ददन ुपने सूचना जानकारी िा वििरण पेश नगरेमा, 
(घ) र्स ऐन बमोजजमको भनदेशनको पालना नगरेमा, 
(2) उपदफा (1) बमोजजम मन्त्रालर् िा तोवकएको अभधकारीले ददएको आदेशमा जचत्त नबझु्न े
व्र्जिले तीस ददनभित्र सम्बजन्धत उच्च अदालत समक्ष पनुरािेदन गनय सक्नेछ । 

4०. अभधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्न े : र्स ऐन बमोजजम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त  मध्रे् सबै िा केही 
अभधकार मन्त्रालर्लाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नछे । 

  (2) र्स ऐन बमोजजम मन्त्रालर्लाई प्राप्त अभधकार  मध्रे् सबै िा केही अभधकार मातहतको 
कुनै अभधकारी तोकी त्र्स्तो अभधकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

४१. भनर्म बनाउन े : र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय प्रदेश सरकारले आिश्र्क भनर्म, भनदेजशका, 
कार्यविभध स्िीकृत गरी लागू गनय सक्नेछ । 


