
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, मंससर २५ गते, २०७९ साल (असतररक्ताङ्क २२ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी ववकास मन्त्त्रालर्को 
सूचना 

 प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट समसत २०७९।०६।११ मा स्वीकृत भएको 
"पर्यटन सनर्मावली २०७९”  सवयसाधारणको जानकारीका लासग प्रकाशन गररएको 
छ । 

पर्यटन सनर्मावली, २०७९ 
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पर्यटन ऐन, २०७६ को दफा ४4 ले ददएको असधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश सरकारले 
देहार्का सनर्महरु वनाएको छ। 

 पररच्छेद -१ 

प्रारम्बभक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) र्ी सनर्महरुको नाम ……पर्यटन सनर्मावली, 
२०७९” रहेको छ। 

      (२) र्ो सनर्मावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 

२.  पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अकको  अथय नलागेमा र्स सनर्मावलीमा,- 
(क) ''इजाजतपत्र'' भन्नाले ऐन र र्स सनर्मावली िमोम्जम जारी हनु े

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी वा होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार वा 
पथप्रदशयक वा जलर्ात्रा वा ररभर गाइड वा अन्त्र् र्स्तै प्रकारको 
पर्यटन व्र्वसार् गनयको लासग प्रदान गररने अनमुसतला  सबझनन ु

पछय।  
(ख) ''ऐन'' भन्नाले पर्यटन ऐन, २०७6 सबझनन ुपछय। 

(ग) "कार्ायलर्" भन्नाले मन्त्त्रालर् मातहतका पर्यटन सडसभजन कार्ायलर् 
सबझननपुछय। 

(घ) “जलर्ात्रा” भन्नाले कार्क, र् र्ाम्ङट , यार्ाटार् र्ाङट, डुङ्गा, ना , 
ररभरिोट, वा सोही प्रकृसतको नदीमा तैररने जलर्ात्राको साधन प्रर्ोग 
गरी मनोरञ्जन, प्राकृसतक तथा साुँस्कृसतक दृश्र्ावलोकनका लासग 
गररने र्ात्रा सबझननपुछय। 

( ) “जलर्ात्रा टोली” भन्नाले एकभन्त्दा िढी र्ात्र ुरहेको जलर्ात्रा गने 
समूह सबझननपुछय। 

(च) ''दरखास्तवाला'' भन्नाले ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी वा होटल, लज, 
रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार वा पथप्रदशयक वा जलर्ात्रा वा ररभर गाइड वा 
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अन्त्र् र्स्तै प्रकारको पर्यटन व्र्वसार् गनयको सनसम्त  कार्ायलर् 
समि दरखास्त पेश गने पर्यटन व्र्वसार्ी सबझननपुछय। 

(छ) ''पर्यटन व्र्वसार्ी'' भन्नाले प्रचसलत कानून िमोम्जम दताय भ  
मन्त्त्रालर् वा कार्ायलर्िाट इजाजत प्राप्त गरेका ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग 
एजेन्त्सी वा पर्यटक स्तरको होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार सञ्चालन 
गने वा जलर्ात्रा वा ररभर गाइड वा पथ प्रदशयक वा यार्ानोसन  
वा जीपलाइन वा िञ्जीजम्बप  वा घोडचढी वा जङ्गलसफारी वा अन्त्र् 
र्स्तै प्रकारको पर्यटन व्र्वसार् गने व्र्म्क्त, फमय वा कबपनीला  
सबझननपुछय। 

(ज) ''वातावरणीर् अध्र्र्न'' भन्नाले वातावरण सबिन्त्धी प्रचसलत कानून 
िमोम्जम गररन े संम्िप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक 
वातावरणीर् परीिण वा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सबझननपुछय। 

(झन) “ररभर गाइड” भन्नाले जलर्ात्रा वा जलववहार गने टोलीला  सहर्ोग 
गने ऐन र र्स सनर्मावली िमोम्जम इजाजतपत्र प्राप्त व्र्म्क्त 
सबझननपुछय।  

(ञ) ''संरम्ित िते्र'' भन्नाले पर्यटकीर् िेत्रको प्रवर्द्यन, ववकास र 
व्र्वस्थापन गनय प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी 
संरम्ित िते्र भनी तोकेको िेत्र सबझननपुछय। 

(ट) ''स्थानीर् तह'' भन्नाले महानगरपासलका,  प-महानगरपासलका, 
नगरपासलका र गा ुँपासलकाला  सबझननपुछय।  

  
पररच्छेद -२ 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी सबिन्त्धी व्र्वस्था 
३.  इजाजतपत्रको लासग दरखास्त ददनपुनेः (१) ऐनको दफा ३ िमोम्जम ट्राभल 

तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको काम गनय चाहने व्र्म्क्तले इजाजतपत्रको लासग 
कार्ायलर् समि अनसूुची-१ िमोम्जमको ढाुँचामा दरखास्त ददनपुनेछ। 
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(२)  पसनर्म (१) िमोम्जम दरखास्त ददन ु अम्घ इजाजतको 
अवसधभर सरुिण वापत ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले कार्ायलर्को नाममा 
नेपाल राष्ट्र िैंकवाट मान्त्र्ता प्राप्त िाम्णज्र् िैंकमा कम्बतमा पाुँच लाख 
रुपैँर्ा िरािरको िैंक जमानत राख्न ु पनेछ।    

(३)  पसनर्म (१) िमोम्जम प्राप्त भएका दरखास्त मासथ आवश्र्क 
जाुँचिझुन गरी दरखास्तवालाला  इजाजतपत्र ददन  पर्कु्त देम्खएमा 
कार्ायलर्ले अनसूुची-२ िमोम्जमको ढाुँचामा इजाजतपत्र ददनेछ। 

(४)  पसनर्म (३) िमोम्जम इजाजतपत्र ददुँदा अनसूुची-१३ मा 
तोवकएको इजाजत दस्तरु लाग्नेछ। 

(५) र्स सनर्मावली वमोम्जम प्रदान गररएको इजाजतपत्र हराए 
वा नाससएमा प्रसतसलवपका लासग पर्यटन व्र्वसार्ीले कार्ायलर् समि 
दरखास्त ददनपुनेछ र दरखास्त मनाससव देम्खएमा कार्ायलर्ले द ु हजार 
रुपैर्ा शलु्क सल  इजाजतपत्रको प्रसतसलवप ददनेछ।  

४. इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल तथा टे्रवक  एजेन्त्सीले पालना गनुयपने शतय: इजाजत 
प्राप्त ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले देहार्का शतय पालना गनुयपनेछः- 

(क)  प्रदेश सरकारले तोवकददएको िेत्रमा मात्र ट्राभल 
तथा टे्रवकङ्ग गरा ने, 

(ख)  ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग गरा ुँदा इजाजतपत्र प्राप्त 
व्र्म्क्तले सबिम्न्त्धत कामको लासग सनर्कु्त कामदार 
माफय त मात्र सेवा प्रवाह गनुयपने, 

(ग)  ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग गदाय वातावरणीर् सरसफाइमा 
पूणय ध्र्ान दद  फोहोरमैलाको  म्चत व्र्वस्थापन 
गने, 

(घ)  आफूले पाएको इजाजतपत्र सवहतको अन्त्र् प्रमाणपत्र 
कार्ायलर्मा सिैले देख्न ेठा ुँमा राख्न ुपने, 
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( )  ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग गरा ुँदा प्रचसलत कानून िमोम्जम 
पालना गनुय पने कुरा पालना गने, 

(च)  पर्यटकसुँग जाने कामदारको मान्त्र्ता प्राप्त सिमा 
कबपनीिाट िीमा गरा न ुपने, 

(छ)  इजाजत अवसधको प्रत्रे्क वषयको िावषयक प्रसतवेदन 
सबिम्न्त्धत संस्थाको अम्ततर्ार प्राप्त व्र्म्क्तिाट 
कार्ायलर् माफय त मन्त्त्रालर्मा पेश गनुयपने, 

(ज)  प्रिन्त्धपत्र तथा सनर्मावलीमा जनुसकैु  द्दशे् र् 
समावेश भए तापसन ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले 
इजाजतपत्रमा  ल्लेम्खत काम मात्र गनुयपने, 

(झन)  ऐन र र्स सनर्मावली िमोम्जम प्रदेश सरकारले 
ददएको सनदेशनको पालना गनुयपने, 

(ञ) आङनो सेवा वापत पर्यटकिाट सलइने शलु्कको 
दरको सूचना प्रदेश सरकारला  ददनपुने, 

(ट) शाखा वा इका  कार्ायलर्ले गरेको कारोिारको 
वासलात कार्ायलर्मा पेश गनुयपने। 

५. ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको वगीकरणः ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको 
वगीकरण सबिन्त्धी व्र्वस्था मन्त्त्रालर्ले सूचना प्रकाशन गरी तोकेिमोम्जम 
हनुेछ।  

६. इजाजतपत्रको अवसध र नवीकरणः (१) इजाजतपत्रको अवसध पाुँच वषयको 
हनुेछ। 

(२) इजाजतपत्र नवीकरण गरा न चाहने ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग 
एजेन्त्सीले इजाजतपत्रको अवसध समाप्त हनुभन्त्दा तीस ददनअगावै अनसूुची-
३ िमोम्जमको ढाुँचामा कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछ।   
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(३)  पसनर्म (२) िमोम्जम प्राप्त भएका दरखास्त मासथ 
कार्ायलर्ले आवश्र्क जाुँचिझुन गरी नवीकरण गनय  पर्कु्त देखेमा 
अनसूुची-१३ िमोम्जमको नवीकरण दस्तरु सल  नवीकरण गनेछ। 

(४) इजाजतपत्रको बर्ाद समाप्त भएपसछ कसैले इजाजतपत्र 
नवीकरण गनय चाहेमा देहार् िमोम्जमको थप नवीकरण दस्तरु लाग्नछेः 

(क)  पवहलो तीन मवहनासबम नवीकरण दस्तरुको पच्चीस 
प्रसतशत, 

(ख)  छ मवहनासबम नवीकरण दस्तरुको पचास प्रसतशत, 
(ग)  खण्ड (ख) िमोम्जम बर्ाद समाप्त भएको समसतले 

पनुः अकको  छ मवहनासबम नवीकरण दस्तरुको शत 
प्रसतशत। 

(५)  पसनर्म (4) िमोम्जमको बर्ादसभत्र पसन कसैले इजाजतपत्र 
नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हनुेछ।   

७. पररवत्र्य ववदेशी मदु्रामा िील भकु्तानीका लासग ससफाररस गनेः (१) इजाजत 
प्राप्त ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीला  ववदेशी मदु्राको कारोवार गने 
प्रर्ोजनका लासग मन्त्त्रालर्ले सबिम्न्त्धत सनकार्ला  ससफाररस गनय 
सयानेछ।  

(२) ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले पररवत्र्य ववदेशी मदु्रामा सिल 
भकु्तानी गदाय सङ्घीर् कानूनले प्रदेश सरकारला  असधकार प्रदान गरेमा 
मन्त्त्रालर्ले सोही अनरुुप आवश्र्क व्र्वस्था गनेछ।  

८. शाखा कार्ायलर् खोल्न स्वीकृसत सलन ु पनेः (१) कबपनीको रुपमा दताय 
भएका इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीले इजाजतपत्रमा  ल्लेख 
गरेको स्थान िाहेक प्रदेश अन्त्तगयतका म्जल्लाहरुमा शाखा कार्ायलर् खोल्न 
चाहेमा त्र्स्तो कार्ायलर् रहन ेस्थान समेत खलुा  कार्ायलर् समि दरखास्त 
ददन ुपनेछ।  
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(२)  पसनर्म (१) िमोम्जम दरखास्त प्राप्त भएमा कार्ायलर्ले सो 
सबिन्त्धमा आवश्र्क जाुँचिझुन गरी शाखा ववस्तार गदाय इजाजतपत्र दताय 
गदाय लाग्ने दस्तरुको प्रसत शाखा पचास प्रसतशतले हनु आ ने रकम सल  
दरखास्तवालाको माग िमोम्जम शाखा कार्ायलर् खोल्न स्वीकृसत ददनेछ। 

(३) कार्ायलर्ले  पसनर्म (२) िमोम्जम शाखा कार्ायलर् खोल्न 
ददएको स्वीकृसतको सात ददनसभत्र मन्त्त्रालर्मा जानकारी गरा न ुपनेछ। 

९. शाखा कार्ायलर् स्थापना सबिन्त्धी शतय: ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको शाखा 
कार्ायलर् खोल्दा देहार् िमोम्जमका शतय पूरा गनुय पनेछः 

(क)  आर्कर दताय प्रमाणपत्रमा शाखा कार्ायलर् खोलेको  ल्लेख 
हनुपुने, 

(ख)  शाखा कार्ायलर्को छुटै्ट प्रसतवेदन पेश गनुयपने, 
(ग)  प्रदेश सरकारला  िझुना न ु पने राजस्व िझुना ुँदा शाखा 

कार्ायलर्हरुले गरेको कारोिार समेत जोडेर मतुर् कार्ायलर्ले 
कारोिार देखा नपुने, 

(घ)  कबपनीको नाम तथा शाखा कार्ायलर् समेत  ल्लेख गरी 
साइनिोडय राख्नपुने, 

( )  अन्त्र् सबिम्न्त्धत सनकार्िाट स्वीकृसत सलनपुने भए स्वीकृसत 
सलएर मात्र शाखा कार्ायलर् सञ्चालन गनुयपने, 

(च)  शाखा कार्ायलर् रहने सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहको स्वीकृसत 
सलएको हनुपुने। 

१०. इजाजतपत्र नसल  वटकटको खररद वववि (वटकेवट ) गने वा एजेण्टको काम 
गनय नहनु:े (१) कसैले पसन र्स सनर्मावली िमोम्जम सलनपुने ट्राभल 
एजेन्त्सीको इजाजतपत्र नसल  वटकट खररद सिवि (वटकेवट ) वा जनरल 
सेल्स एजेण्टको रुपमा कारोिार गनय पा ने छैन। 

(२) कसैले  पसनर्म (१) को व्र्वस्था ववपररत व्र्वसार् गरेमा 
ऐनको दफा ११ को  पदफा (१) िमोम्जम सजार् हनुेछ। 
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पररच्छेद -३ 

पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, िार  सबिन्त्धी व्र्वस्था 
११.  होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, िार को दतायः (१) प्रचसलत कानून िमोम्जम दताय 

भएको होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा ररसोटय वा िार वा पाटी प्र्ालेसला  
ऐनको दफा १२ को  पदफा (2) िमोम्जम कुनै होटल व्र्वसार्ीले सनर्म 
१५ को िगीकरणमा पने गरी पर्यटकस्तरको भनी दताय गरा न चाहेमा 
अनसूुची-४ िमोम्जमको ढाुँचामा देहार्का कागजात संलग्न गरी कार्ायलर्मा 
दरखास्त ददन ुपनेछः 
(क) प्रचसलत कानून िमोम्जम  द्योग दताय भएको प्रमाणपत्रको 

प्रमाम्णत प्रसतसलवप र त्र्सको वोधाथय पत्र,  
(ख)  कबपनी वा फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप,  

(ग) व्र्वसार् सञ्चालन गने भवनको नयासा र भवन सबपन्नताको 
प्रमाणपत्र, 

(घ) फमय वा व्र्म्क्त भए त्र्स्तो फमयको सञ्चालक वा व्र्म्क्तको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप र व्र्म्क्तगत वववरण,  

( )  शेर्र धनी भए शरे्र धनीको नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रसतसलवप र व्र्म्क्तगत वववरण,  

(च)  जग्गाधनी दताय प्रमाणपूजायको प्रसतसलवप, 
(छ) घरजग्गा भाडामा सलएको भए घरजग्गा धनीसुँग भएको 

सबझनौताको प्रमाम्णत प्रसतसलवप, 
(ज) सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहमा व्र्वसार् दताय गरेको प्रमाणपत्रको 

प्रमाम्णत प्रसतसलवप,  
(झन)  प्रवन्त्धपत्र र सनर्मावलीको प्रसतसलवप (कबपनीको हकमा मात्र),  
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(ञ)  पावकय ङ्गको सवुवधा भएको प्रमाम्णत गने काजगजात वा पावकय ङ्गको 
लासग जग्गा भाडामा सलने सबझनौता गररएको भए सबझनौताको 
कागजात 

(ट)   िैँक जमानत िापत नेपाल राष्ट्र िैंकिाट मान्त्र्ता प्राप्त “क” 
वगयको वाम्णज्र् िैँकले कार्ायलर्को नाममा जारी गरेको पाुँच 
लाख रुपैर्ाको िैँक जमानत पत्रको सक्कल प्रसत, 

(ठ)  अनसूुची- ५ िमोम्जमको वववरण खलेुको सबिम्न्त्धत स्थानीर् 
तहको ससफाररस पत्र,  

(ड) प्रचसलत वातावरण संरिण ऐन तथा सनर्मावली िमोम्जमको 
वातावरणीर् अध्र्र्न  प्रसतवेदन, 

(ढ) स्थार्ी लेखा नं. वा मूल्र् असभवृवर्द् कर दताय प्रमाणपत्रको 
प्रमाम्णत प्रसतसलवप। 

(2)  पसनर्म (१) िमोम्जमका कागजात सवहत दरखास्त प्राप्त 
भएमा कार्ायलर्ले ससफाररसका लासग सनर्म 12 िमोम्जम गदठत स्तर 
सनधायरण ससमसतमा पेश गनुयपनेछ र त्र्स्तो ससमसतले होटल, लज, रेषु्राुँ, 
ररसोटय, िार को स्थलगत सनरीिण गरी स्तर सनधायरण सबिन्त्धी सनणयर् 
गनेछ।  

(३) ससमसतले सनर्म १५ िमोम्जम गरेको वगीकरणको आधारमा 
स्तर सनधायरणका लासग मन्त्त्रालर् समि ससफाररस गनेछ  । 

(४)  पसनर्म (३) िमोम्जमको ससफाररसका आधारमा मन्त्त्रालर्ले 
अनसूुची-१३ मा  ल्लेख भए अनसुारको इजाजत दस्तरु सल  अनसूुची-६ 
िमोम्जमको ढाुँचामा तीन वषयका लासग स्तर सनधायरणको प्रमाणपत्र ददनेछ। 

(५) र्स सनर्मावली वमोम्जम प्रदान गररएको स्तर सनधायरण 
प्रमाणपत्र हराए वा नाससएमा प्रसतसलवप पा नको लासग होटल व्र्वसार्ीले 
कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछ र दरखास्त मनाससव देम्खएमा दइुहजार 
रुुँपैर्ा दस्तरु सल  कार्ायलर्ले प्रसतसलवप ददनेछ।  
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१२. स्तर सनधायरण ससमसतको गठनः (१) सनर्म ११ िमोम्जम प्रदेशमा दताय 
गररने होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा ररसोटय वा िार वा पाटी प्र्ालेसला  
त्र्समा रहेको सवुवधाको आधारमा स्तर सनधायरण र वगीकरण गरी 
मन्त्त्रालर्मा ससफाररस गनयका लासग देहार्िमोम्जमको सनधायरण ससमसत 
रहनेछः- 

क)  सम्चव, मन्त्त्रालर्             -अध्र्ि 

ख)  महाशाखा प्रमखु, पर्यटन प्रवर्द्यन महाशाखा     -सदस्र् 

ग)  पूवायधार हेने कार्ायलर्को इम्न्त्जसनर्र प्रसतसनसध                   
          -सदस्र् 

घ)  पर्यटकस्तरीर् होटल व्र्वसार्ीमध्रे्िाट प्रदेशस्तरीर् होटल       
व्र्वसार्ी संघले ससफाररश गरेको एक मवहला सवहत द ु 
जना          -सदस्र् 

 )  कानून असधकृत¸ मन्त्त्रालर्                   -सदस्र् 

च)  शाखा प्रमखु, पर्यटन ववकास शाखा       -सदस्र् सम्चव 

(२)  पसनर्म (१) को खण्ड (ग) िमोम्जमका सदस्र्हरुको 
पदावसध द ु िषयको हनुेछ र  सनजहरुला  एक पटकका लासग पनुः 
मनोनर्न गनय सवकनछे ।  

(३) स्तर सनधायरण ससमसतको िैठक आवश्र्कता अनसुार िस्नेछ। 

(४) स्तर सनधायरण ससमसतको िैठक सबिन्त्धी कार्यववसध ससमसत 
आफैले तर् गनेछ। 

(५)  पसनर्म (१) िमोम्जमको ससमसतले िैठकमा आवश्र्कता 
अनसुार सबिम्न्त्धत िते्रको ववज्ञला  आमन्त्त्रण गनय सयानछे।  

१३. स्तर सनधायरण ससमसतको काम, कतयब्र् र असधकारः (१) स्तर सनधायरण 
ससमसतको काम, कतयब्र् र असधकार देहार् िमोम्जम हनुछेः- 
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(क)  प्रदेशमा दताय गररने होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा 
ररसोटय वा िार वा पाटी प्र्ालेस सञ्चालनको लासग 
मापदण्ड तर्ार गरी मन्त्त्रालर् समि ससफाररस गने,  

(ख)  सनधायररत मापदण्डका आधारमा प्रदेशमा दताय गररन े
होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, िार को स्तर सनधायरण 
गने वा वगीकरण गने, 

(ग)  खण्ड (क) िमोम्जमको मापदण्डमा समसामवर्क 
रुपमा सधुार गनय मन्त्त्रालर्ला  आवश्र्क रार् 
सझुनाव ददने, 

(घ)  रोजगारी तथा  त्पादकत्व वृवर्द् गनय कार्ायलर्, 
होटल ब्र्वसार्ी तथा टे्रड र्सुनर्नसुँग आवश्र्क 
समन्त्वर् गने,    

( )  मन्त्त्रालर्ले तोके िमोम्जमका अन्त्र् कार्यहरु गने।
  

१४. होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा ररसोटय वा िार वा पाटी प्र्ालेसको स्तर 
नवीकरण गनेः (१) प्रदेश सरकारले र्स सनर्मावली िमोम्जम स्तर सनधायरण 
वा वगीकरण गररएका प्रत्रे्क होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा ररसोटय वा िार 
वा पाटी प्र्ालेसमा हनुपुने सवुवधाका िारेमा प्रत्रे्क तीन वषयमा प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी मापदण्ड हेरफेर गनय सयानेछ। स्तर 
सनधायरण वा वगीकरण गररएका प्रत्रे्क होटल वा लज वा रेषु्राुँ वा ररसोटय 
वा िार वा पाटी प्र्ालेसले त्र्सरी हेरफेर गररएको मापदण्ड अनसुार सेवा 
सवुवधा  पलब्ध गराएको आधारमा मन्त्त्रालर्मा स्तर वा वगीकरणको 
नवीकरण गरा न ुपनेछ।  

(२)  पसनर्म (१) िमोम्जम नवीकरण गरा नको लासग स्तर 
सनधायरण वा वगीकरण गररएको अवसध समाप्त हनु ु एक मवहना अगावै 
कार्ायलर्मा दरखास्त ददनपुनेछ। 
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(३)  पसनर्म (२) िमोम्जम प्राप्त दरखास्त िमोम्जम स्तर सनधायरण 
ससमसतले अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी नवीकरण गनय  पर्कु्त देखेमा 
कार्ायलर् समि ससफाररस गनेछ र प्राप्त ससफाररसको आधारमा कार्ायलर्ले 
अनसूुची-१३ मा तोवकए िमोम्जमको नवीकरण दस्तरु सल  अकको  तीन 
वषयका लासग नवीकरण गनेछ।  

(४) स्तर सनधायरण ससमसतले स्तर नवीकरण गनय  पर्कु्त नभएको 
ससफाररस गरेमा त्र्स्तो होटल व्र्वसार्को सनधायरण गररएको स्तर स्वतः 
खारेज हनुेछ। 

१५. होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, िार को वगीकरणः (1) सनर्म 12 िमोम्जम 
गदठत स्तर सनधायरण ससमसतले पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, 
िार का रुपमा दताय गररने होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, िार ला  त्र्समा 
रहेको सवुवधाको आधारमा पर्यटक स्तरको होटल तथा लज वा पर्यटक 
स्तरको रेषु्राुँ, ररसोटय तथा िार र पाटी प्र्ालेस मध्रे् कुनै एकमा वगीकरण 
गनेछ । 

(2)  पसनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता पसन प्रदेश 
सरकारले सनधायरण गरेको होटल व्र्वसार्को मापदण्ड िमोम्जम िगीकरण 
गरी होटल व्र्वसार् दताय गनय सवकनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले होटल व्र्वसार्को िगीकरण र मापदण्ड 
सनधायरण नगरेसबम नेपाल सरकारले जारी गरेको होटल व्र्वसार्को 
मापदण्ड िमोम्जम होटल व्र्वसार् दताय गनय सवकनेछ।    

१६. पर्यटक स्तरको होटल तथा लजमा हनुपुने सवुवधाः पर्यटक स्तरको होटलमा 
कम्बतमा देहार् िमोम्जमको सवुवधाहरु हनुपुनेछः- 

(क) सतु्न ेकोठा कम्बतमा १० वटा भएको।तर गलु्मी‚ 
अघायखाुँची‚ पाल्पा, प्रू्ठान, रुकुम र रोल्पा म्जल्लाको 
हकमा कम्बतमा पाुँचवटा कोठा भएको।सिै कोठामा 
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पर्ायप्त प्राकृसतक प्रकाश आ न सयान ेर हावा चल्न े
वा वातानकूुसलत भएको।  

(ख)  कम्बतमा पचास प्रसतशत कोठाको साथमा स्नानागार 
तथा शौचालर् (वाथरुम) संलग्न हनुपुने र अन्त्र् 
प्रत्रे्क द ु कोठाको सनसम्त  एकको वहसावले 
आधारभतू सामग्री सवहतको स्नानागार तथा शौचालर् 
भएको। 

(ग)  सवै कोठामा आधसुनक फसनयचर र चौववसै घण्टा 
सिजलुीको राम्रो प्रवन्त्ध भएको। 

      तर स्थानीर् फसनयचरको प्रर्ोग गरी मौसलक कला र 
संस्कृसतको पवहचान झनल्कने फसनयचर राख्न पसन 
सवकन।े   

(घ)  सिै कोठा नेपाली तथा लमु्बिनी प्रदेशको मौसलक 
कला र संस्कृसत झनल्का ने वकससमले सजाइएको।  

( )  स्नानागार र शौचालर्मा राम्रा र िसलर्ा साधन 
जसडएको र पर्ायप्त मात्रामा तातो र म्चसो पानीको 
प्रवन्त्ध भएको। 

(च) स्वागत कि (ररसेप्सन का न्त्टर) राम्रोसुँग 
सजाइएको, मूल्र्सूची राम्खएको र टेसलफोनर्कु्त 
भएको। 

(छ) भोजन गने कोठा (डाइसन  हल) र भान्त्छा कोठा 
अलग अलग राखी आवश्र्क सामान सवहत 
सफासगु्घर भएको। 

(ज) लगुा धनुे राम्रो प्रवन्त्ध भएको। 
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(झन) होटल ब्र्वसार्मा अनभुवी र अंग्रजेी वा पर्यटकको 
भाषा वझु्न र वोल्न सयाने आवश्र्क संतर्ामा 
कमयचारी भएको। 

(ञ)  कमयचारीको पोशाक सफासगु्घर र समान प्रकारको 
हनुपुने। 

(ट)  प्राथसमक  पचार (फस्ट एड) र आगो सनभा ने र्न्त्त्र 
(फार्र फाइवट  इयारू्पमेन्त्ट) को प्रवन्त्ध भएको। 

(ठ) सतब्र गसतको इन्त्टरनेट सवुवधा सवै कोठामा सवै 
समर्मा पर्ायप्त  पलब्ध भएको। 

(ड) पर्ायप्त पावकय ङ्गको सवुवधा भएको।  
(ढ) मन्त्त्रालर्ले समर् समर्मा तोकेअनसुारको थप 

प्रवन्त्ध गनुयपने।    
१७. रेषु्राुँ, ररसोटय तथा िारमा हनुपुने सवुवधाः पर्यटक स्तरको रेषु्राुँ तथा 

ररसोटयमा न्त्रू्नतम देहार् िमोम्जमको सवुवधा हनुपुनेछः- 
(क) परबपरागत नेपाली पररकार सवहत अन्त्र् ववदेशी 

खानवपनको व्र्वस्था भएको। 

(ख)  स्वच्छ र स्वस्थकर वप ने पानीको व्र्वस्था भएको। 

(ग)  मवहला र परुुषको सनसम्त  रुमाल, सावनु लगार्त 
शौचालर्मा आवश्र्क पने अन्त्र् सबपूणय सामाग्री 
सवहतको छुट्टाछुटै्ट शौचालर्को प्रवन्त्ध भएको। 

(घ)  एकै समर्मा कम्बतमा िीसजना व्र्म्क्त सुँगै वसेर 
खान सयाने व्र्वस्था भएको। 

( )  घुुँइचो नहनुे वकससमको फरावकलो कोठा वा त्र्स 
अनरुुप िस्ने व्र्वस्था भएको। 

(च) पर्ायप्त पावकय ङ्गको व्र्वस्था भएको। 
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(छ)  फसनयचर लगार्तका अन्त्र् सामग्री सफासगु्घर तथा 
स्तरर्कु्त भएको।  

(ज) कमयचारीको पोशाक सफासगु्घर र समान प्रकृसतको। 

(झन)  ऋत ुअनसुार पंखा वा वहटरको प्रिन्त्ध भएको।  
(ञ)  प्राथसमक  पचार (फस्ट एड) र आगो सनभा ने र्न्त्त्र 

(फार्र फाइवट  इयारू्पमेन्त्ट) को प्रवन्त्ध भएको। 

(ट) टेसलफोन तथा सतब्र गसतको इन्त्टरनेटको सवुवधा 
 पलब्ध भएको।  

(ठ) भोजन गने कोठा (डाइसन  हल) र भान्त्छा कोठा 
अलग अलग राखी आवश्र्क सामान सवहत 
सफासगु्घर भएको। 

(ड) ररसोटयमा रहेका सिै कोठामा पर्ायप्त प्राकृसतक प्रकाश 
आ न सयाने र हावा चल्न े हनुपुने र सिै कोठा 
नेपाली तथा लमु्बिनी प्रदेशको मौसलक कला र 
संस्कृसत झनल्का ने वकससमले सजाइएको।  

(ढ)  पर्ायप्त मात्रामा तातो र म्चसो पानीको प्रवन्त्ध भएको। 

(ण) ररसेप्सनमा मूल्र्सूची सवैले देख्न े गरी प्रष् रुपमा 
राम्खएको। 

(त) होटल व्र्वसार्मा अनूभवी र अंग्रजेी भाषा िोल्न 
सयाने आवश्र्क संतर्ामा कमयचारी भएको। 

(थ) मन्त्त्रालर्ले समर् समर्मा तोके अनसुारको थप 
व्र्वस्था गरेको।    

१८. फरक दस्तरु सतनुयपनेः होटल व्र्वसार्ीले एकभन्त्दा वढी वगीकरणमा पने 
गरी पर्यटक स्तरको होटल तथा लज, रेषु्राुँ तथा ररसोटयमा दताय गरा न 
चाहेमा अनसूुची -१३ मा तोवकए िमोम्जमको फरक फरक दस्तरु 
लाग्नेछ।  
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१९.  कामदारला  ददनपुने पाररश्रसमक दरः होटल व्र्वसार्ीले होटल, लज, रेषु्ुँरा, 
ररसोटय, िार मा काम गने कामदारका लासग प्रचसलत कानून िमोम्जम 
न्त्रू्नतम पाररश्रसमक प्रदान गनुयपनेछ।  

२०. मूल्र्सूची प्रकाम्शत गनुयपनेः (१) ऐनको दफा १२ तथा र्स सनर्मावलीको 
सनर्म ११ िमोम्जम इजाजत सलएका प्रत्रे्क होटल व्र्वसार्ीले कार्ायलर्मा 
पठा न ेआङनो दर वा मूल्र्सूची आङनो व्र्वसार् रहेको स्थानमा ठूला 
अिरले नेपाली तथा अग्रजेी दवैु भाषामा लेखी सिैले देख्न े ठा ुँमा 
राख्नपुनेछ।  

(२) अनगुमन तथा सनररिणका िममा मूल्र्सूची नराखेको 
पाइएमा एक पटकका लासग राख्न लगा न सनदेशन ददन सयानेछ। 

(३)  पसनर्म (२) िमोम्जमको सनदेशन पालना नगरेमा 
कार्ायलर्ले इजाजतपत्र खारेज गनय सयानेछ।  

(४)  पसनर्म (३) िमोम्जम कार्ायलर्ले इजाजतपत्र खारेज गनुय 
अम्घ सबिम्न्त्धत होटल व्र्वसार्ीला  सफा  पेश गने मनाससव मौका ददन ु
पनेछ। 

२१. अन्त्र् पर्यटन व्र्वसार् सबिन्त्धी व्र्वस्थाः ऐनको दफा २८ मा  ल्लेम्खत 
व्र्वसार्को दताय, नवीकरण, सञ्चालन, खारेजी सबिन्त्धी व्र्वस्था 
मन्त्त्रालर्ले जारी गरेको कार्यववसध अनसुार हनुेछ।  

 

पररच्छेद -४ 

पथप्रदशयक सबिन्त्धी व्र्वस्था 
२२.  पथ प्रदशयक (गाइड) को इजाजतपत्र सलन चाहन ेव्र्म्क्तले दरखास्त ददनपुनेः 

(१) पथ प्रदशयकको काम गनय इजाजत एवं पररचर् पत्र सलन चाहन े
व्र्म्क्तले अनसूुची-७ िमोम्जमको ढाुँचामा देहार्का कागजात संलग्न गरी 
कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछः- 
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(क)  नेपाल पर्यटन तथा होटल व्र्वस्थापन प्रसतष्ठानद्वारा 
मान्त्र्ताप्राप्त तासलमको प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप,  

(ख)  प्रदेश सरकारको कुनै सनकार्ले सञ्चालन गरेको पथ 
प्रदशयन सबिन्त्धी तासलम सञ्चालन सलएकोमा त्र्स्तो 
तासलमको प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप, 

(ग)  नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलवप र तीन 
प्रसत फोटो, 

(घ)  टुर गाइडको लासग कम्बतमा प्रववणता प्रमाणपत्र वा 
सो सरहको तह  ्त ीणय भएको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत 
प्रसतसलवप, 

( )  अंग्रजेी िाहेक अन्त्र् भाषा  ल्लेख गनुयपने अवस्थामा 
सो को प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलवप ।  

(२)  पसनर्म (१) िमोम्जम इजाजत वा पररचर् पत्रको लासग 
दरखास्त प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले त्र्स्तो दरखास्त  पर 
आवश्र्क जाुँचवझुन गनेछ र जाुँचवझुन गदाय ऐनको दफा १८ को असधनमा 
रही दरखास्तवालाला  सनजको कामको प्रकृसत समेतका आधारमा आवश्र्क 
शतय समेत तोकी अनसूुची-१३ िमोम्जमको दस्तरु सल  अनसूुची-८ 
िमोम्जमको ढाुँचामा तीन वषयको लासग इजाजतपत्र ददन ुपनेछ।    

२३. पथ प्रदशयकले पा न ेपाररश्रसमकः पथ प्रदशयकले पथ प्रदशयन गराए वापत 
पा ने न्त्रू्नतम पाररश्रसमक इजाजतपत्रमा  ल्लेख गररए िमोम्जम हनुेछ।  

२४. इजाजत पत्रको नवीकरण गनेः (१) पथ प्रदशयकको इजाजत प्राप्त व्र्म्क्तले 
इजाजत पत्रको बर्ाद समाप्त हनुभुन्त्दा तीन मवहना अम्घ इजाजत पत्र 
नवीकरण गनय सबिम्न्त्धत कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२)  पसनर्म (१) िमोम्जम दरखास्त प्राप्त भएपसछ सबिम्न्त्धत 
कार्ायलर्ले आवश्र्क जाुँचवझुन गरी अनसूुची-१३ मा तोवकए िमोम्जमको 
नवीकरण दस्तरु सल  अकको  तीन वषयको लासग नवीकरण गररददन ुपनेछ।  
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(३)  पसनर्म (१) िमोम्जम इजाजत पत्र नवीकरण गने बर्ाद 
नाघेपसछ इजाजत पत्रको नवीकरण गनयको लासग दरखास्त ददएमा देहार्को 
अवसधको सनसम्त  नवीकरण दस्तरुको असतररक्त देहार् िमोम्जमको थप 
दस्तरु सल  सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले नवीकरण गररददन सयानेछः 

(क)  इजाजत पत्रको नवीकरण गने बर्ाद नाघेको 
तीनदेम्ख छ मवहनासबम तीनसर् रुपैर्ाुँ ।  

(ख)  इजाजत पत्रको नवीकरण गने बर्ाद नाघेको सात 
मवहना देम्ख एक िषय सबमको लासग पाुँचसर् रुपैर्ाुँ।  

(ग)  एक वषयभन्त्दा िढी अवसध भकु्तान भएको भए प्रत्रे्क 
वषयका लासग पाुँचसर् रुपैर्ाुँ ।  

(४) र्स सनर्ममा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
इजाजत पत्रको नवीकरण गने बर्ाद एक िषयभन्त्दा कम िाुँकी रहेको 
अवस्थामा नवीकरण गनय सवकनेछ । 

२५. पथ प्रदशयकको वगीकरणः पथ प्रदशयकको वगीकरण मन्त्त्रालर्ले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी तोके िमोम्जम हनुेछ।  

२६. इजाजत पत्र हराएमा नर्ाुँ इजाजत पत्र ददनःे (१) र्स सनर्मावली वमोम्जम 
प्रदान गररएको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र हराए वा नाससएमा प्रसतसलवप 
पा नको लासग कारण खोली इजाजतप्राप्त ब्र्म्क्तले सबिम्न्त्धत कार्ायलर् 
समि दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको दरखास्त मनाससव देम्खएमा 
सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले पाुँचसर् रुपैँर्ा सल  इजाजतपत्रको प्रसतसलवप 
ददनपुनेछ। 

२७. इजाजत पत्र खारेज गनय सवकनःे ऐनको दफा २४ को  पदफा (१) मा 
 ल्लेम्खत अवस्थामा सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले पथ प्रदशयक इजाजत पत्र खारेज 
गनय सयानेछ। 



खण्ड ६ (असतररक्ताङ्क २२ प्रदेश राजपत्र भाग २ समसत २०७९।०८।२५ 

19 

२८. पथ प्रदशयकले आङनो अनभुवको जानकारी ददनपुनेः  पथ प्रदशयकले प्रत्रे्क 
आसथयक िषय समाप्त भएको समसतले साठी ददन सभत्रमा पर्यटकको सबवन्त्धमा 
आङनो अनभुवको जानकारी सलम्खत रुपमा सबिम्न्त्धत कार्ायलर् समि पेश 
गनुयपनेछ र सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले सो को जानकारी मन्त्त्रालर्ला  गराइ 
सो को वववरण राख्नपुनेछ।  

 

पररच्छेद -५ 

जलर्ात्रा सबिन्त्धी व्र्वस्था 
२९.  जलर्ात्रा व्र्वसार् दतायको लासग अनमुती सलनपुनेः (१) र्स सनर्मावली 

िमोम्जम इजाजतपत्र नसल  कसैले पसन जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्चालन गनय 
हुुँदैन । 

(२) जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्चालन गनय चाहने जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले 
व्र्वसार् इजाजतत्रको लासग सरुिात्मक  पकरण तथा सामाग्रीको वववरण 
सवहत देहार्को कागजात संलग्न राखी अनसूुची-९ िमोम्जमको ढाुँचामा 
कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछ। 

(क)  कबपनी दतायको प्रमाणपत्र र कबपनीको सनर्मावली 
र प्रवन्त्ध पत्रको प्रसतसलवप,  

(ख) दि जनशम्क्त रहेको प्रमाम्णत गने  नेपाल पर्यटन 
तथा होटल व्र्वस्थापन प्रसतष्ठानद्वारा प्रदान गररएको 
तासलमको प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप, 

(ग)  सञ्चालकको व्र्म्क्तगत वववरण र नागररकताको 
प्रमाम्णत प्रसतसलवप तथा तीन प्रसत फोटो, 

(घ)  सञ्चालक  पम्स्थत भै गरेको शतय सबिन्त्धी कागजात 
र एकभन्त्दा िढी सञ्चालक भएको अवस्थामा ती मध्रे् 
कुनै एक जना सञ्चालकला  शरे्रधनीको 
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सनणयर्ानसुार अम्ततर्ारी ददएको भए त्र्स्तो 
कागजातको प्रसतसलवप, 

( ) न्त्रू्नतम ्सामग्रीको रुपमा द ुवटा जलर्ात्राका साधन 
(डुङ्गा), लाइफ ज्र्ाकेट, हेलमेट र कार्ायलर्िाट 
अनमुसत प्राप्त ररभर गाइड रहेको, 

(च) कार्ायलर् प्रर्ोजनका लासग घरभाडामा सलएको भए 
संझनौताको प्रमाम्णत प्रसतसलवप वा आङनै घरमा 
सञ्चालन गने भएमा घरको नयासा र जग्गा धनी 
प्रमाणपूजायको प्रमाम्णत प्रसतसलवप र लोकेशन बर्ाप, 

(छ) सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहको व्र्वसार् दताय ससफाररस 
पत्र, 

(ज) स्थार्ी लेखा नं. (PAN) दताय प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत 
प्रसतसलवप, 

(झन) शेर्र धनी भए शेर्र धनी संतर्ा तथा लगत खलेुको 
वववरण, 

(ञ)  सरुिात्मक  पकरण तथा सामग्रीहरु कार्ायलर्ले 
तोकेको गणुस्तर िमोम्जम भए नभएको वारे सनर्म 
12 िमोम्जमको जाुँचिझुन ससमसतिाट प्रर्ोगात्मक 
परीिण गराएको प्रसतवेदन, 

(ट) स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन। 

         (३) सनर्म ३० िमोम्जमको ससमसतले कार्ायलर्मा गरेको 
ससफाररसका आधारमा मन्त्त्रालर्ले  मम्न्त्त्रपररषद्मा  क्त ससफाररस सवहत 
प्रस्ताव पेश गनय देहार् िमोम्जमको थप कागजात माग्न ुपनेछः 

(क)   द्योग दताय प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलवप, 
(ख)  कार्ायलर्को नाममा जारी गररएको दश लाख 

िरािरको तीन वषय अवसधको िैंक ग्र्ारेन्त्टी, 
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(ग)  कबपनीको हकमा कम्बतमा पन्त्र लाख चकु्ता पूुँजी 
खलु्न ेशरे्र लगत वकताव र फमयको हकमा कम्बतमा 
सात लाख पचास हजार जार्जेथा भएको कागज 
प्रमाण। 

३०.  जाुँचिझुन ससमसतको गठनः (१) सनर्म 11 िमोम्जम प्राप्त दरखास्त र 
दरखास्तसाथ संलग्न कागजातको जाुँचिझुन गरी मन्त्त्रालर्मा ससफाररस गनय 
देहार् िमोम्जमको एक जाुँचिझुन ससमसत रहनेछः  

(क) पर्यटन प्रवर्द्यन महाशाखा प्रमखु       -संर्ोजक 

(ख) प्रसतसनसध, पर्यटक प्रहरी             -सदस्र् 

(ग) सबिम्न्त्धत ववषर्को प्राववसधक (Mechanical Engineer) 
प्रसतसनधी         -सदस्र् 

(घ) ववशेषज्ञ, ररभर गाइड एकजना       -सदस्र् 

( ) शाखा प्रमखु, पर्यटन प्रवर्द्यन शाखा       -सदस्र् सम्चव 
(२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको ससमसतले कागजातको जाुँचिझुन 

गरी पन्त्र ददन सभत्रमा मन्त्त्रालर्मा प्रसतवेदन पेश गनुय पनेछ।  
३१. इजाजतपत्र ददनःे (१) सनर्म 29 िमोम्जम इजाजतपत्रको लासग दरखास्त 

प्राप्त भ  मन्त्त्रालर्ले प्रदेश सरकारमा पेश गदाय मम्न्त्त्रपररषद्ले इजाजत ददन े
सनणयर् गरेमा अनसूुची-१३ मा तोवकए िमोम्जमको इजाजतपत्र दस्तरु िैंकमा 
जबमा गनय लगा  सो को सक्कल भौचर संलग्न राखी अनसूुची-१० 
िमोम्जमको ढाुँचामा इजाजतपत्र ददनेछ . 

  (२) र्स सनर्मावली वमोम्जम प्रदान गररएको इजाजतपत्र हराए 
वा नाससएमा प्रसतसलवप पा नको लासग जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले मन्त्त्रालर् समि 
दरखास्त ददनपुनेछ र दरखास्त मनाससव देम्खएमा कार्ायलर्ले एकहजार 
रुुँपैर्ा दस्तरु सल  इजाजतपत्रको प्रसतसलवप ददनेछ।  

  (३) र्ो सनर्मावली प्रारबभ हनु ुअगावै नेपाल सरकारको सनकार्मा 
दताय भ  र्स प्रदेशमा सञ्चालन भ  रहेका जलर्ात्राको व्र्वसार्ीले र्ो 
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सनर्मावली प्रारबभ भएको एक वषयसभत्र र्स सनर्मावली िमोम्जम इजाजतपत्र 
सल  सयान ुपनेछ।  

३२. इजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले पालना गनुयपने शतयहरु: इजाजत प्राप्त 
जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले देहार्का शतय पालना गनुय पनेछः 

(क)  जलर्ात्रामा जलर्ात्रीला  लैजान ुअम्घ जलर्ात्रामा 
जाने व्र्म्क्तको नाम, ठेगानाको असभलेख राख्न,े 

(ख)  नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले जलर्ात्राको 
लासग खलुा गररएका नदी िाहेक अन्त्र्त्र रहेका 
नदीमा पर्यटकला  जलर्ात्रा नगरा न,े 

(ग)  जलर्ात्रा व्र्वसार् सञ्चालन गनय कार्ायलर्द्वारा 
तोवकएका आचार संवहताका मापदण्ड पालना गनुयपने, 

(घ)  जलर्ात्रा गदाय, गरा ुँदा सबिन्त्धीत कामको लासग 
सनर्कु्त कामदारिाट मात्र सेवा सलनपुने, 

( )  जलर्ात्रामा संलग्न हनु ेकामदारला  आपसी करार 
गरेर मात्र काममा लगा न ुपने, 

(च)  इजाजतपत्रको अवसधको प्रत्रे्क वषयका वावषयक 
प्रसतवेदन अम्ततर्ार प्राप्त व्र्म्क्तिाट कार्ायलर्मा पेश 
गनुयपने, 

(छ)  आफूले पाएको इजाजतपत्र कार्ायलर्मा सवैले देख्न े
ठा ुँमा राख्नपुने, 

(ज)  जलर्ात्रा गदाय, गरा ुँदा एजेन्त्सी वा पर्यटकले पालना 
गनुयपने वातावरणीर् सरसफा  तथा फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन सबिन्त्धी र अन्त्र् प्रचसलत ऐन, सनर्मले 
तोकेको अन्त्र् व्र्वस्थाको पूणय पालना गनुयपने, 
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(झन)  प्रवन्त्धपत्रमा अन्त्र्  द्देश्र् समावेश भएको भए तापसन 
जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले गनय पा ने भनी तोवकएको 
काम मात्र गनय पा न,े 

(ञ)  इजाजत सलदा पेश गरेको वववरणमा कुनै हेरफेर वा 
संशोधन भएमा वा व्र्वसार् िन्त्द गनुय परेमा संशोधन 
भएको गररने वववरण व्र्वसार् िन्त्द भएको समसतले 
तीस सभत्र सूचना ददनपुने, 

(ट)  आङनो सेवा वापत पर्यटकवाट सल ने शलु्कको 
दरको सूचना प्रदेश सरकारला  ददनपुने र त्र्स्तो 
सूचना कार्ायलर्मा सिैले प्रष्सुँग देख्न, पढ्न र िझु्न 
सवकने गरर राख्नपुने, 

(ठ)  नेपाल सरकार तथा समर्समर्मा ददएको सनदेशन, 
प्रदेश सरकारले ददएको सनदेशनको पालना गनुयपने। 

३३. जलर्ात्रा व्र्वसार्को इजाजतपत्रको अवसध र नवीकरणः (१) इजाजतपत्रको 
अवसध तीन वषयको हनुछे। 

  (२) इजाजतपत्र नवीकरण गरा न चाहने ब्र्म्क्तले इजाजतपत्रको 
अवसध समाप्त हनु ुभन्त्दा तीस ददन अगावै कार्ायलर्मा दरखास्त ददनपुनेछ। 

  (३)  पसनर्म (१) िमोम्जमको अवसध समाप्त भएपसछ इजाजतपत्र 
प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले इजाजतपत्र नवीकरण गनय आएमा कार्ायलर्ले 
जाुँचिझुन गरी नवीकरण गनय  पर्कु्त देखेमा अनसूुची-१३ मा तोवकए 
िमोम्जमको दस्तरु सल  कार्ायलर्ले इजाजतपत्र नवीकरण गररददन ुपनेछ। 

  (४)  पसनर्म (३) िमोम्जमको बर्ादसभत्र पसन जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीले इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा कार्ायलर्को ससफाररशमा 
त्र्स्तो इजाजतपत्र प्रदेश सरकारले खारेज गनय सयानेछ।  
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३४. इजाजतपत्र खारेज गदाय अपना नपुने कार्यववसधः (१) प्रदेश सरकारले 
इजाजतपत्र खारेज गनुयअम्घ सबिम्न्त्धत इजाजतपत्र प्राप्त व्र्म्क्तला  पन्त्र 
ददनको बर्ाद दद  सफा  पेश गनय मौका ददन ुपनेछ। 

   (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको बर्ादसभत्र इजाजत प्राप्त व्र्म्क्तले 
स्पष्ीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्ीकरण सन्त्तोषजनक नभएमा 
प्रदेश सरकारले सनणयर् गरी त्र्स्तो जलर्ात्रा व्र्वसार्ीला  ददएको 
इजाजतपत्र खारेज गनय सयानछे।  

    
पररच्छेद -६ 

ररभर गाइड सबिन्त्धी व्र्वस्था 
३५.  ररभर गाइडको पररचर् पत्रका लासग दरखास्त ददनपुनेः (१) ररभर गाइडको 

काम गनय चाहने व्र्म्क्तले पररचर् पत्रको लासग देहार्का कागजात संलग्न 
गरी अनसूुची-1१ िमोम्जमको ढाुँचामा कार्ायलर् समि दरखास्त ददनपुनेछः 

(क)  नेपाल पर्यटन तथा होटल व्र्वस्थापन प्रसतष्ठानद्वारा 
प्रदान गररएको मान्त्र्ताप्राप्त तालीमको प्रमाणपत्रको 
प्रसतसलवप,  

(ख)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप तथा 
तीन प्रसत फोटो, 

(ग) सनरोसगताको प्रमाणपत्र । 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम प्राप्त भएको दरखास्त जाुँचिझुन गदाय 
दरखास्त ददने व्र्म्क्त पररचर् पत्रका लासग र्ोग्र् देम्खएमा अनसूुची-१३ 
मा तोवकएको दस्तरु सल  कार्ायलर्ले अनसूुची-1२ िमोम्जमको ढाुँचामा 
ररभर गाइडको पररचर् पत्र ददनेछ।  

३६. अर्ोग्र्ताः देहार्को व्र्म्क्त ररभर गाइडको पररचर् पत्र प्राप्त गनयको लासग 
र्ोग्र् हनुे छैनः 
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(क)  नैसतक पतन देम्खने फौजदारी असभर्ोगमा 
अदालतिाट कसूरदार ठहररएको, 

(ख)  कुनै मानससक रोग लागेको, 
(ग)  नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारिाट मान्त्र्ता प्राप्त 

संस्थािाट ररभर गाइडको तासलम नसलएको, 
(घ)  ररभर गाइडको अनमुसतपत्र खारेज भ  तीन िषयको 

अवसध भकु्तान भइ      नसकेको, 
( ) सनरोसगताको प्रमाणपत्र नभएमा । 

३७. ववदेशी तासलमको मान्त्र्ताः (१) ववदेशिाट प्राप्त गरेको ररभर गाइडको 
तासलमला  मान्त्र्ता ददने सबिन्त्धमा ससफाररस गने प्रर्ोजनका लासग 
कार्ायलर्ले ररभर गाइड सबिन्त्धी तासलम ददन नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारिाट मान्त्र्ता प्राप्त वा प्रचसलत कानून िमोम्जम इजाजत वा 
अनमुसतपत्र प्राप्त संस्था समेतको प्रसतसनसधत्व हनुे गरी िढीमा तीन सदस्र् 
रहेको एक ससमसत गठन गनेछ । 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको ससमसतले आवश्र्क जाुँचिझुन गरी 
त्र्स्तो तालीमला  मान्त्र्ता ददन सवकने वा नसवकन ेव्र्होराको ससफाररस 
मन्त्त्रालर्मा पेश गनेछ र सो ससमसतले मान्त्र्ता ददन सवकने व्र्होरा 
ससफाररस गरेमा कार्ायलर्ले आधारभतू सीप परीिण पश्चात समकिता 
सनधायरण गरी वा गरा  मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो ररभर गाइडको तासलमला  
मान्त्र्ता ददन सयानेछ।  

  (३)  पसनर्म (१) िमोम्जमको ससमसतले  पसनर्म (२) िमोम्जम 
ससफाररस गदाय अपना न ुपने कार्यववसध मन्त्त्रालर्ले समर् समर्मा तोकीददए 
िमोम्जम हनुेछ। 

३८. ररभर गाइड पररचर् पत्रको अवसध र नवीकरणः (१) पररचर् पत्रको अवसध 
तीन वषयको हनुेछ।  
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  (२) पररचर् पत्रको नवीकरण गने बर्ाद एक वषयभन्त्दा कम िाुँकी 
रहेको अवस्थामा पसन नवीकरण गनय सवकनछे ।   

  (३) पररचर् पत्र नवीकरण गरा न चाहने ब्र्म्क्तले पररचर् पत्रको 
अवसध समाप्त हनु तीस ददन अगावै पररचर् पत्र प्रदान गने कार्ायलर्मा 
दरखास्त ददन ुपनेछ। 

  (४)  पसनर्म (१) िमोम्जमको अवसध समाप्त भएपसछ अनसूुची-
१३ मा तोवकएको नवीकरण दस्तरु सल  कार्ायलर्ले नवीकरण गररददने छ 
तर त्र्स्तो नवीकरण गनय तीन वषय भन्त्दा िढी समर्को अवधी नाघेमा 
नवीकरण गररन ेछैन र त्र्स्तो ररभर गाइडको पररचर् पत्रको लासग पनुः 
दरखास्त ददन ुपनेछ।  

  (५)  पसनर्म (४) िमोम्जमको बर्ादसभत्र पसन पररचर् पत्र 
नवीकरण नगराएमा त्र्स्तो पररचर् पत्र स्वतः रद्द हनुेछ। 

३९. पररचर् पत्र हराएमा प्रसतसलवप प्रदान गनेः (१) ररभर गाइडको लासग प्रदान 
गररएको पररचर्पत्र कुनै कारणले हराएमा सो को प्रसतसलवप प्राप्त गनय 
दरखास्त दस्तरु वापत एकसर् रुपैर्ा सवहत कार्ायलर् समि दरखास्त 
ददनपुनेछ।  

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको दरखास्त प्राप्त भएमा कार्ायलर्ले 
आवश्र्क जाुँचिझुन गरी पाुँचसर् रुपैर्ा सल  पररचर् पत्रको प्रसतसलवप प्रदान 
गनेछ।   

४०. ररभर गाइडले गनय नहनु ेकाम: ररभर गाइडले देहार्का काम गनय पाइन े
छैनः 

(क)  आफूले जलर्ात्रा गराएको पर्यटकसुँग कुनै 
वकससमको मालसामान खररद गनय वा सो कामसुँग 
सबिम्न्त्धत व्र्म्क्तसुँग नगद वा अरु कुनै म्चज वस्त ु
माग्न वा सलन, 
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(ख)  जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले  पलब्ध गराएका  पकरण 
िेचसिखन गनय, 

(ग)  जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको सनदेशन ववपरीत कार्य गनय, 
(घ)  कुनै पसन वकससमले खराि आचरण प्रदशयन गनय, 
( )  आङनो अनमुसतपत्र अरुला  हस्तान्त्तरण गरी ररभर 

गाइडको काम गनय लगा न, 
(च)  कार्ायलर्िाट जारी गररएको ररभर गाइडको पालना 

गनुयपने आचार संवहता ववपररत कार्य गनय ।  
४१. ररभर गाइडको काम, कतयब्र् र असधकारः ररभर गाइडको काम, कतयब्र् र 

असधकार देहार् िमोम्जम हनुछेः 
(क)  जलर्ात्राको लासग नेपाल सरकार तथा प्रदेश 

सरकारिाट खलुा गररएका नदीमा मात्र जलर्ात्रा 
टोलीला   जलर्ात्रा गरा ने, 

(ख)  जलर्ात्रा टोलीसुँग अनशुाससत र मर्ायददत ढंगले 
सबवन्त्ध राखी काम गनुयपने, 

(ग)  जलर्ात्रा व्र्वसार्ीिाट जलर्ात्राको लासग प्राप्त 
मालसामान वहनासमना हनु नददने, 

(घ)  जलर्ात्रा टोलीला  सरुम्ित र सरल तररकाले 
जलर्ात्रा गरा न सहर्ोग गने, 

( )  जलर्ात्रा टोलीला  कुनै ववपद् परेमा  द्वार गने र 
जलर्ात्रीको जी धनको संरिण गने, 

(च)  जलर्ात्राको ससलससलामा सरसामान प्रर्ोग गदाय 
सनस्केका फोहोरमैला र्स सनर्मावली िमोम्जम 
व्र्वस्थापन गने गरा ने, 

(छ)  मन्त्त्रालर्  र सबिम्न्त्धत जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले ददएको 
सनदेशन िमोम्जम काम गने, 
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४२. पररचर् पत्र खारेज गनय सवकनःे (१) देहार्का अवस्थामा कार्ायलर्ले ररभर 
गाइडले पाएको पररचर् पत्र खारेज गनेछः 

(क)  पररचर् पत्र प्राप्त व्र्म्क्त सनर्म 36 िमोम्जम अर्ोग्र् 
भएमा, 

(ख)  पररचर् पत्र प्राप्त व्र्म्क्तले सनर्म 40 मा  ल्लेख 
भए िमोम्जमको कुनै काम गरेमा ।  

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम पररचर् पत्र खारेज गनुयअम्घ 
कार्ायलर्ले सनजला  कम्बतमा पन्त्र ददनको बर्ाद दद  आङनो सफा  पेश 
गनय मौका ददन ुपनेछ। 

  (३)  पसनर्म (२) िमोम्जम सफा को मौका दददा त्र्स्तो सफा  
म्च्त  वझु्दो नभ  कार्ायलर्ले पररचर् पत्र खारेज गरेमा त्र्स्तो खारेजी प्रसत 
म्च्त  निझु्ने पिले खारेजीको जानकारी पाएको समसतले तीस ददन सभत्र 
मन्त्त्रालर्मा पनुरावेदन गनय सयानेछ।  

४३. ररभर गाइड र कामदारला  ददन ुपने सवुवधाः इजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीले जलर्ात्रा टोलीसुँग जाने ररभर गाइड वा कामदारला  सनजको 
माससक पाररश्रसमकको असतररक्त जलर्ात्रा अवसधभरको लासग कम्बतमा 
अनसूुची-1४ िमोम्जमको सवुवधा  पलब्ध गरा न ुपनेछ।  

४४. रकम असूल गराइददन सयानःे (१) कुनै ररभर गाइड वा कामदारले 
इजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीसुँग आफूले गरेको कामको पाररश्रसमक 
सलन िाुँकी रहेकाले भरा  पा न कार्ायलर् समि ददएको दरखास्त जाुँचिझुन 
गदाय सो व्र्होरा मनाससव देम्खएमा कार्ायलर्ले सबिम्न्त्धत जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीला  वाुँकी पाररश्रसमक ददन सनदेशनात्मक आदेश जारी गनेछ। 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम कार्ायलर्ले सनदेशन ददएमा त्र्स्तो 
सनदेशन िमोम्जम रकम दाम्खला गनुय सबिम्न्त्धत जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको 
कतयब्र् हनुेछ।  
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  (३)  पसनर्म (१) िमोम्जमको आदेशको पालना नगने जलर्ात्रा 
व्र्वसार्ीको इजाजतपत्र रद्द गनय कार्ायलर्ले मन्त्त्रालर्मा लेखी पठा न 
सयानेछ। 

  (४) इजाजत पत्र रद्द गनुय अम्घ सबिम्न्त्धत जलर्ात्रा व्र्वसार्ीला  
सफा को मौका ददन ुपनेछ। 

४५. जलर्ात्रा व्र्वसार्ी माफय त जलर्ात्रा गनुयपनेः कार्ायलर्ले अन्त्र्था स्वीकृसत 
ददएकोमा िाहेक जलर्ात्रा गने पर्यटकले र्स सनर्मावली िमोम्जम 
इजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ी माफय त मात्र जलर्ात्रा गनुय पनेछ।  

४६. संर्कु्त प्रर्ासमा कार्यिम सञ्चालन गनय सयानःे जलर्ात्राका लासग प्रदेश 
सरकारले खलुा गरेका नदीको वातावरणीर् स्वच्छता तथा पर्ायवरणीर् 
पद्दसतला  कार्म राख्न कार्ायलर्ले सबिम्न्त्धत स्थानीर् तह तथा सबिर्द् 
संस्थाहरुसुँग सहकार्य गरी संर्कु्त प्रर्ासमा जलर्ात्रा सबिन्त्धी आवश्र्क 
कार्यिम सञ्चालन गनय सयानछे। 

 

पररच्छेद -७ 

ववववध  

४७. िैंक ग्र्ारेन्त्टी पररवतयन वा फुकुवा गनेः (१) इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल तथा 
टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी, तारे होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार वा जलर्ात्रा व्र्वसार्ी 
वा अन्त्र् कुनै पर्यटन व्र्वसार्ीले राखेको िैंक ग्र्ारेन्त्टी पररवतयन वा फुकुवा 
गनुय पने भएमा कारण खोली कार्ायलर् समि दरखास्त ददन ुपनेछ।  

  (२)  पसनर्म (१) वमोम्जम दरखास्त प्राप्त भएमा कार्ायलर्ले 
आवश्र्क जाुँचिझुन गदाय िैंक ग्र्ारेन्त्टी पररवतयन वा फुकुवा गने सबिन्त्धमा 
आवश्र्क सनणयर् गनेछ।  

  (३)  पसनर्म (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
देहार्को अवस्थामा िाहेक अन्त्र् अवस्थामा इजाजत सलुँदाका िखत पेश 
गरेको िैंक ग्र्ारेन्त्टी पररवतयन वा फुकुवा गररने छैनः 
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(क)  इजाजतपत्र खारेज वा रद्द वा ऐन र सनर्मावलीको 
प्रावधान िमोम्जम इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएमा, 

(ख)  कबपनी वा फमयको दताय खारेज भएमा, 
(ग)  व्र्वसार् सञ्चालन गने  द्देश्र् पररवतयन वा खारेज 

भएमा, 
(घ)  शेर्रधनी पररवतयन भ  व्र्वसार्ीको दावर्त्व र 

शेर्रमा पररवतयन भएमा, 
( )  िैंक ग्र्ारेण्टीको बर्ाद समाप्त भएमा, 
(च)  जमानत राखेको िैंक कुनै कारणले असरुम्ित भ  

जमानत असलु  पर हनु कदठन हनुे अवस्था भएमा।  
४८. वववरण हेरफेर सबिन्त्धी सूचना ददनपुनेः (१) इजाजत प्राप्त ट्राभल तथा 

टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी, होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार वा जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको 
साववकको नाम वा ठेगाना वा साववकको शेर्रधनी पररवतयन भएमा पररवतयन 
भएको समसतले तीस ददनसभत्र कार्ायलर्समि वववरण सवहत सूचना 
ददनपुनेछ। 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम सूचना प्राप्त भएपसछ कार्ायलर्ले 
पररवतयन भएको व्र्होरा िमोम्जमको वववरण असभलेखमा जना न ुपनेछ। 

  (३)  पसनर्म (२) िमोम्जमको अध्र्ावसधक वववरण कार्ायलर्ले 
सात ददनसभत्र मन्त्त्रालर्मा पठा नपुनेछ। 

४९. वाकीटकी वा अन्त्र् रेसडर्ो र्न्त्त्रको ससफाररस गनेः (१) ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग, 
होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार  व्र्वसार् सञ्चालन गनय इजाजत सलएका 
व्र्वसार्ीले आङनो आन्त्तररक प्रर्ोजनको लासग वाकीटकी वा अन्त्र् रेसडर्ो 
र्न्त्त्र खरीद तथा प्रर्ोग गनयका लासग इजाजतपत्र प्राप्त गनय सबिम्न्त्धत 
सनकार्मा ससफाररस प्राप्त गनय पाुँच सर् रुपैर्ाुँ दरखास्त दस्तरु सवहत 
कार्ायलर्मा दरखास्त ददनपुनेछ।   
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  (२)  पदफा (१) िमोम्जम प्राप्त दरखास्तमासथ छानसिन गरी 
कार्ायलर्ले  पर्कु्त देखेमा वाकीटकी वा अन्त्र् रेसडर्ो र्न्त्त्र खरीद तथा 
प्रर्ोगको लाइसेन्त्सका लासग पाुँचहजार रुपैर्ा सल  सबिम्न्त्धत सनकार्मा 
ससफाररस गनय सयानछे। 

५०. सवारी साधन पर्यटक नबिर प्लेटमा पररवतयन गनय ससफाररस गनेः (१) 
प्रदेशको प्रचसलत कानून िमोम्जम मापदण्ड पूरा गरेका ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग 
एजेन्त्सी, होटल, लज, रेषु्ुँरा, ररसोटय, िारले आङनो नाममा भएका सवारी 
साधनला  पर्यटक नबिर प्लेटमा पररवतयन गनय चाहेमा कार्ायलर् समि 
दरखास्त ददनपुनेछ। 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम प्राप्त दरखास्तका आधारमा 
कार्ायलर्ले एजेन्त्सीको नाममा भएको सवारी साधनला  पर्यटक नबिर 
प्लेटमा पररवतयन गनय  पर्कु्त देखेमा ससफाररस दस्तरु वापत पन्त्रहजार 
रुपैर्ाुँ सल  सबिम्न्त्धत सनकार्मा ससफाररस गनेछ। 

५1.  वातावरणीर् सरसफा  तथा फोहोरमैला व्र्वस्थापन सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) 
पर्यटकीर् गसतववसधिाट जबमा हनुे फोहोरमैलाला  देहार् िमोम्जम 
िगीकरण गररएको छः 

(क)  नष् गनय सवकने फोहोरमैला ।  
(ख)  पनुः प्रर्ोग गनय सवकने फोहोरमैला ।  

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको वगीकरणमा पने िस्तहुरु 
अनसूुची-1५ मा  ल्लेख भए िमोम्जम हनुेछन ्।  

  (३) इजाजत प्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीले  पसनर्म (१) को खण्ड 
(क) िमोम्जमका फोहोरमैला स्थानीर् तहको पदासधकारी वा अन्त्तगयतको 
वडा कार्ायलर्को पदासधकारीको रोहवरमा र त्र्स्तो पदासधकारी  पम्स्थत 
हनु नसकेमा त्र्स्तो पर्यटन व्र्वसार्ीले स्थानीर् प्रसतसनसधको  पम्स्थसतमा 
पानीघाट वा सावयजसनक महत्वको वा सम्न्त्धसपयन नपने ठा ुँमा परु् र्ा  
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त्र्स्तो वस्तकुो प्रकृसत अनसुार जला ने, नष् गने वा खाडल खनी पनेु 
व्र्वस्था गनुय पनेछ।  

  (४) इजाजत प्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीले  पसनर्म (१) को खण्ड 
(ख) िमोम्जमका फोहोरमैला स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको वडा 
कार्ायलर्ले िझुनी व्र्वस्थापन गनय चाहेमा त्र्स्तो स्थानीर् तह वा सो 
अन्त्तगयतको वडा कार्ायलर्ला  र त्र्स्तो स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको 
वडा कार्ायलर्ले िमु्झनसलन नचाहेमा कार्ायलर्ले तोकेको  पर्कु्त ठा ुँमा 
व्र्वस्थापन गनुयपनेछ।  

  (५)  पसनर्म (४) िमोम्जम फोहोरमैला िझुनी व्र्वस्थापन गने 
स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको वडा कार्ायलर्ले त्र्स्तो पर्यटन 
व्र्वसार्ीसुँग  क्त स्थानीर् तहले तोकेको न्त्रू्नतम शलु्क सलन सयानछे।  

  (६) पर्यटन व्र्वसार्ीले र्स सनर्मावली िमोम्जम फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन नगरी स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको वडा कार्ायलर्ले गने वा 
गरा ने व्र्वस्था गरेमा सो वापत व्र्वस्थापन गने वस्तकुो प्रकृसत हेरी 
पाुँचहजार रुपैर्ाुँसबम सबिम्न्त्धत स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको वडा 
कार्ायलर्ला   पलब्ध गरा न ुपनेछ।  

  (७)  पसनर्म (६) िमोम्जम त्र्स्तो रकम  पलब्ध नगराएमा 
तत्सबवन्त्धमा तथ्र् प्रमाणको अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी त्र्स्तो व्र्वसार्ीले 
कार्ायलर्मा वैंक ग्र्ारेण्टीको रुपमा राखेको रकमिाट कार्ायलर्ले पाुँच 
हजार रुपैर्ाुँ कट्टा गरी त्र्स्तो स्थानीर् तह वा सो अन्त्तगयतको वडा 
कार्ायलर्को नाममा  पलब्ध गराइ ददनेछ।  

  (८)  पसनर्म (७) िमोम्जमको रकम  पलब्ध गराएमा सबिम्न्त्धत 
पर्यटन व्र्वसार्ीले िैंक ग्र्ारेण्टी िरािरको रकम पैतीस ददनसभत्र 
कार्ायलर्मा दाम्खला गनुयपनेछ।   
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५2. वातावरणीर् अध्र्र्न सबिन्त्धी व्र्वस्थाः  र्स सनर्मावली िमोम्जम सञ्चालन 
हनुे पर्यटन सबिन्त्धी विर्ाकलाप वा पर्यटकीर् संरचना सनमायण गदाय प्रचसलत 
कानून िमोम्जम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन स्वीकृत गरा नपुनेछ। 

५3. व्र्वसार् वा कारोिार िन्त्द गनुय पदाय सूचना ददनपुनेः (१) इजाजत प्राप्त 
ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी वा ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी, होटल, लज, 
रेषु्ुँरा, ररसोटय, िार वा जलर्ात्रा व्र्वसार्ीले स्वेच्छाले वा अन्त्र् कुनै 
कारणले आङनो व्र्वसार् तथा कारोिार िन्त्द गनुय परेमा कारण खोली 
त्र्स्तो कारोवार वा व्र्वसार् िन्त्द गरेको समसतले तीस ददन सभत्रमा 
कार्ायलर्मा सूचना ददन ुपनेछ।  

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम कारोवार वा व्र्वसार् िन्त्द गदाय 
व्र्वसार्ीले सतनुय िझुना न ुपने सबपूणय रकम िझुनाएको हनुपुनेछ।  

  (३)  पसनर्म (१) िमोम्जम प्राप्त सूचना िमोम्जमको वववरण 
कार्ायलर्ले असभलेखमा जना न ुपनेछ। 

  तर त्र्सरी व्र्वसार् वा कारोिार िन्त्द गरेपसछ होटल व्र्वसार्ीले 
सतनुय िझुना न ुपने रकम निझुनाएको भनी कार्ायलर्मा कसैको  जरुी पनय 
आएमा प्रचसलत कानून िमोम्जम कारवाही हनुेछ। 

५4.  रकम असूल गरा  ददन सयानःे (१) कुनै पर्यटक वा कामदार वा कमयचारीले 
कुनै पर्यटन व्र्वसार्ीसुँग आफूले गरेको कामको सलन िाुँकी रहेको 
पाररश्रसमक भरा  पा न वा कुनै पर्यटकले सबझनौतािमोम्जमको सेवा 
नपाएको भनी कार्ायलर् समि दरखास्त ददएमा र त्र्सरी ददएको दरखास्त 
जाुँचिझुन गदाय मनाससव देम्खएमा कार्ायलर्ले त्र्स्तो पर्यटन व्र्वसार्ीका 
नाममा त्र्स्तो पाररश्रासमक वा िसतपूसतय वा सबझनौता िमोम्जमको सेवा 
 पलब्ध नगराए िापतको  म्चत िसतपूसतय भकु्तानी ददन सनदेशन ददनेछ। 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम सनदेशन जारी भएमा सबिम्न्त्धत 
पर्यटन व्र्वसार्ीले आफूले सतनुय वझुना न ु पने पाररश्रसमक वा िसतपूसतय 
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वापतको रकम सबिम्न्त्धत व्र्म्क्तला  पैँतीस ददन सभत्रमा वझुनाइसयान ु
पनेछ। 

(३)  पसनर्म (२) िमोम्जम भकु्तानी नगरेमा कार्ायलर्ले 
सबिम्न्त्धत पर्यटन व्र्वसार्ीको िैक ग्र्ारेन्त्टी िाट भकु्तानी ददने व्र्वस्था 
समला नेछ। 

(४)  पसनर्म (३) िमोम्जम भकु्तानी ददएको रकम सबिम्न्त्धत 
व्र्वसार्ीले पैंतीस ददन सभत्र पनुः िैंक ग्र्ारेण्टीको रुपमा कार्ायलर्को 
नाममा दाम्खला गनुयपनेछ। 

(५)  पसनर्म (४) िमोम्जम भकु्तानी भएको िैँक जमानत रकम 
दाम्खला नगरेमा त्र्स्तो ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजतपत्र स्वतः 
खारेज हनुेछ।  

५5.  मालसामान सििी वा हक हस्तान्त्तरण गनय स्वीकृसत सलनपुनेः इजाजत प्राप्त 
पर्यटन व्र्वसार्ीले नेपाल सरकारिाट पररवत्र्य ववदेशी मदु्रा वा अरु कुनै 
वकससमको ससुिधा वा सहसुलर्तमा खररद गरेको मालसामान कसैला  सििी 
वा हक हस्तान्त्तरण गदाय कार्ायलर्को स्वीकृसत सलनपुनेछ। 

५6.  आचारसंवहता िना  लागू गनय सयानःे कार्ायलर्ले इजाजतपत्र प्राप्त पर्यटन 
व्र्वसार्ीले पालना गनुय पने आचार संवहता िना  लागू गनय सयानेछ र 
त्र्स्तो आचारसंवहताको पालना गनुय सबिम्न्त्धत इजाजतपत्र प्राप्त पर्यटन 
व्र्वसार्ीको कतयव्र् हनुेछ। 

५7.  नपेाली पर्यटक सबिन्त्धी ववशषे व्र्वस्थाः प्रदेश सरकार वा कार्ायलर्ले कुनै 
ववशेष  पलक्ष्र्मा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सनम्श् चत अवसधका 
लासग नेपाली पर्यटकला  ववशेष व्र्वस्था गनय सयानेछ। 

५8. करार गराएर मात्र काममा लगा न ु पनेः (१) इजाजत प्राप्त पर्यटन 
व्र्वसार्ीले कुनै व्र्म्क्तला  पर्यटन व्र्वसार् सबिन्त्धी काममा लगा ुँदा 
अनसूुची-1६ िमोम्जमको ढाुँचामा करार गरी काममा लगा न ुपनेछ। 
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  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम करारमा राम्खएको व्र्म्क्तको वववरण, 
ददएको सेवा सवुवधा समेत खलु्ने गरी सनर्म 63 िमोम्जम पेश गररन े
प्रसतवेदनमा  ल्लेख गनुयपनेछ।   

59.  व्र्म्क्तगत दघुयटना िीमा सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) पर्यटन व्र्वसार्ीले पर्यटन 
व्र्वसार्मा संलग्न कामदार, कमयचारी तथा पर्यटकका लासग नेपालसभत्र 
संस्थावपत िीमा कबपनीिाट कम्बतमा दश लाख रकम िरािरको तेश्रो पि 
िीमा गरा न ुपनेछ।   

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको िीमाङ्क रकम पर्यटन व्र्वसार्मा 
संलग्न कुनै कामदार, कमयचारी तथा पर्यटक दघुयटनामा परी अङ्गभङ्ग वा 
मतृ्रू् भएमा त्र्स्तो पर्यटन व्र्वसार्मा सुँलग्न कामदार, कमयचारी तथा 
पर्यटकले िीमा कबपनीिाट पा न ुपने रकम सनज वा सनजको मतृ्रू् भएमा 
सनजले इच्छाएको व्र्म्क्त भए त्र्स्तो व्र्म्क्त र सनज पसन नभए सनजको 
नम्जकको हकवालाला  ददला  ददने म्जबमेवारी सबिम्न्त्धत पर्यटन 
व्र्वसार्ीको हनुेछ। 

  (३)  पसनर्म (२) िमोम्जमको रकम पा न े व्र्म्क्त नािालक 
भएमा सनजले पा न ेरकम सबिम्न्त्धत िीमा कबपनी वा इजाजतपत्र प्राप्त 
व्र्म्क्तले कार्ायलर्मा िझुना न ुपनेछ र कार्ायलर्ले त्र्स्तो नािालक िासलग 
नभएसबम सनजको पालन पोषणको आवश्र्क व्र्वस्था समला नको लासग 
सो रकमको  पर्कु्त व्र्वस्था गनेछ।    

  (४) पर्यटन व्र्ावसार्ीले िीमाङ्क रकम  पलब्ध नगराएको भनी 
पीसडतले कार्ायलर्मा  जरुी गरेमा पर्यटन व्र्वसार्ीको िैंक जमानतिाट 
त्र्स्तो रकम कार्ायलर्ले पीसडतला  ददला न सयानेछ। र्सरी जमानतिाट 
रकम कट्टा गरेपसछ  क्त रकम जबमा नगरेसबम  क्त संस्थाको व्र्वसार् 
स्वतः िन्त्द गने व्र्वस्था सबिम्न्त्धत कार्ायलर्ले समला नछे।                                                                              
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  (5) र्स सनर्मावली िमोम्जम कुनैपसन पर्यटन व्र्वसार्ीले िीमा 
नगरा  कामदार तथा कमयचारीला  काममा लगाएमा वा पर्यटन सेवा 
सञ्चालन गरेमा प्रचसलत कानून िमोम्जम कार्ायलर्ले कारिाही गनेछ। 

  (६) ऐन तथा सनर्मावलीमा तोवकएको रकम अनसुारको िीमा 
गरा न े प्रर्ोजनका लासग पर्यटन व्र्वसार्को प्रकृसत तथा कामदार वा 
कमयचारीको प्रकृसत अनसुार पर्यटन व्र्वसार्ीला  प्रदेश सरकारले वा 
कार्ायलर्ले सनणयर् गरी सनम्श् चत सवुवधा  पलब्ध गरा न सयानेछ।    

६0. अनलाइन प्रणालीिाट सेवा  पलब्ध गरा न सयान:े (1) कार्ायलर्ले र्स 
सनर्मावली िमोम्जम गररने काम, कारवाही आवश्र्कता अनसुार अनलाइन 
प्रणालीिाट समेत गनय गरा न सयानेछ। 

  (2)  पसनर्म (१) िमोम्जम अनलाइन प्रणालीिाट गररन े
कामकारवाहीको शतय र प्रविर्ा मन्त्त्रालर्ले सनधायरण गरे िमोम्जम हनुेछ। 

61. पर्यटन व्र्वसार्को पवहचान सबिन्त्धी व्र्वस्थाः  (१) पर्यटन व्र्वसार्ीले 
आङनो व्र्वसार्को पवहचानका लासग प्रर्ोग गने ववसभन्न प्रकारका वोडय, 
सूचनापाटी वा अन्त्र् र्स्तै प्रकारका प्रचारात्मक सामग्रीमा हररर्ो पषृ्ठभसूममा 
सेतो अिरको प्रर्ोग गनुयपनेछ। 

              (२) पर्यटकला  प्रदान गररने म्चनो वा  पहार  त्पादन तथा 
सनमायण गने स्थानीर्  द्यमी व्र्वसार्ीहरुले सनमायण वा  त्पादन गरेको 
म्चनो वा  पहार प्रमाम्णकरण सबिन्त्धी व्र्वस्थाका लासग मन्त्त्रालर्ले 
कार्यववसध वा सनदेम्शका जारी गनय सयानेछ। 

६2. सनरीिण गनय सयान ेतथा सनदेशन ददन सयानःे (१) मन्त्त्रालर्ले कुनै टोली 
वा असधकारी खटा  इजाजतपत्र प्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीको कार्ायलर् वा 
सनजको काम कारवाहीको सनरीिण गरा न   सयानछे।  

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम सनरीिण गनय आ ने टोली वा 
असधकारीले माग गरे िमोम्जमका वववरणहरु  पलब्ध गरा न ुसबिम्न्त्धत 
इजाजतपत्र प्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीको कतयब्र् हनुेछ। 
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  (३) प्रदेश सरकारले इजाजतप्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीला  समर् 
समर्मा आवश्र्क सनदेशन ददन सयानेछ र त्र्स्तो सनदेशनको पालना गनुय 
सबिम्न्त्धत पर्यटन व्र्वसार्ीको कतयब्र् हनुेछ। 

६3.  प्रसतवेदन पेश गनुय पनेः इजाजतपत्र प्राप्त पर्यटन व्र्वसार्ीले वावषयक रुपमा 
आसथयक वषय समाप्त भएको साठी ददन सभत्र आङनो कारोिारको वववरण 
सवहतको प्रसतवेदन अनसूुची-1७ िमोम्जमको ढाुँचामा कार्ायलर्मा पेश गनुय 
पनेछ। 

६4. नवीकरण सबिन्त्धी ववशषे व्र्वस्थाः (१) र्स सनर्ममा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए तापसन र्ो सनर्म प्रारबभ भएका समसतले द ु वषय अम्घसबम 
नवीकरण गरा न नसकेका पर्यटन व्र्वसार्ीला  कार्ायलर्ले एकपटकको 
लासग छ मवहनाको समर्ावसध दद  नवीकरण गनय सूचना आह्वान गनेछ । 

  (२)  पसनर्म (१) िमोम्जमको सूचनाको अवसधसभत्र नवीकरण 
गनय चाहने पर्यटन व्र्वसार्ीले आधार र कारण सवहत अनसूुची-३ 
िमोम्जमको ढाुँचामा कार्ायलर् समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 

  (३)  पसनर्म (२) िमोम्जम दरखास्त प्राप्त भएमा र पेश गररएको 
कारण  पर्कु्त देम्खएमा  पसछल्लो द ु वषयसबम नवीकरण नगराएको भए 
कार्ायलर्ले अनसूुची-१३ िमोम्जम लाग्ने नवीकरण दस्तरु सल  एक 
पटकको लासग नवीकरण गनुयपनेछ। 

६5. सासं्कृसतक समूह दताय गरी सञ्चालन गनुयपनेः (१) प्रदेश सभत्र रहेका ववसभन्न 
जात, जासत, भाषा तथा समदुार्ले परबपरागत कला संस्कृसतको जगेनाय गदै 
पर्यटन प्रवर्द्यन गनय चाहेमा सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहिाट ससफाररस सल  
सांस्कृसतक समूह सूचीकृत गनय कार्ायलर्मा सनवेदन ददनपुनेछ। 

         (२)  पसनर्म (१) िमोम्जम सूचीकृत हनुे साुँस्कृसतक समूहहरूको 
दताय, सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन सबिन्त्धी अन्त्र् व्र्वस्थाका लासग मन्त्त्रालर्ले 
कार्यववसध िना  तोयान सयानछे। 
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६6. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनय सयान:े प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्र्क हेरफेर वा थपघट गनय सयानेछ। 

६7. िाधा अड्का  फुका : र्स सनर्मावली िमोम्जम कार्य सबपादन गने 
ससलससलामा कुनै वाधा अवरोध ससजयना भएमा प्रदेश सरकारले िाधा 
अड्का  फुका  गनय सयानछे। 
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अनसूुची-१ 

(सनर्म ३ को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजतपत्रको लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

श्री ..................................., 
.......................................। 

  

ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको काम गनय इच्छा भएकोले देहार्का वववरण खलुा  र्ो 
दरखास्त गरेको छु । 

1.  प्रस्ताववत ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको:- 
 क) नाम: 
 ख) ठेगाना: 
 ग) धनी/शरे्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरण: 

ि.सं. नाम  मेर ठेगाना शेर्र वा वहस्सा 
रकम प्रसतशत 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीमा लगानी गरेको पूुँजी- 
 क) असधकृत पूुँजी :    घ) म्स्थर पूुँजी : 
 ख) जारी पूुँजी     ) चाल ुपूुँजी : 
 ग) चकु्ता पूुँजी : 
3.  ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको शाखा कार्ायलर् खोल्ने भएमा :- 
 क) सङ्खतर्ा : 
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 ख) नेपाल राज्र्सभत्र : 
 ग) नेपाल राज्र् िावहर : 
 

4.  आगामी तीन वषयमा सेवा परु ्र्ा ने अनमुासनत पर्यटक सङ्खतर्ा तथा ववदेशी 
मदु्रा आजयन सबिन्त्धी वववरण: 

वषय पर्यटकको 
संङ्खतर्ा 

ववदेशी मदु्रा 
आजयन 

पर्यटक ल्र्ा ने प्रमखु 
देशहरु 

पवहलो    

दोस्रो    

तेस्रो    

 

5.  प्रस्ताववत जनशम्क्तको वववरण: 
सङ्खतर्ा वटकेवटङ्ग 

अवफसर 
ट्राभल/टे्रवकङ्ग 
अवफसर 

प्रशाससनक 
कमयचारी 

लेखाको 
कमयचारी 

अन्त्र् जबम 

 

 

 

 

 

 

     

 

6. सवारी साधनको प्रस्ताववत व्र्वस्था: 
सवारी साधन सङ्खतर्ा भाडामा सलन े खररद गने 

िस 
   

समसनिस 
    

माइिोिस 
   

जीप    

कार    

अन्त्र् 
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7.  ववदेशी ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग वा अन्त्र् त ्स्तै प्रकृसतका एजेन्त्सीहरुसुँग 
सबिर्द् कार्म गररने भएमा त्र्सको :- 

 नाम :      ङर्ायास : 
 ठेगाना :      इन्त्टरनेट : 
 टेसलफोन :         इमेल: 
8.  अन्त्र् कुनै कुरा भए ................................... 
9.  संलग्न गररएका कागजात: 

(क)  प्रवन्त्धपत्र तथा सनर्मावलीको प्रमाम्णत प्रसतसलपी (कबपनीको हकमा), 
(ख)  प्रचसलत कानून िमोम्जम  द्योग/फमय दताय भएको प्रमाणपत्र र िोधाथय 

पत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलपी, 
(ग) फमयको रुपमा दताय भएका ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको हकमा 

कम्बतमा पन्त्र लाख रुपैर्ाुँ चाल ुपूुँजी र सात लाख चकु्ता पूुँजी खलेुको 
प्रमाणपत्र र शेर्र भए शरे्र लगतको प्रमाम्णत प्रसतसलपी, 

(घ)  कबपनीको रुपमा दताय भएको ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको लासग 
कम्बतमा पच्चीस लाख रुपैर्ाुँ चाल ु पूुँजी र दश लाख रुपैर्ाुँ चकु्ता 
पूुँजी खलेुको प्रमाणपत्र र शरे्र लगतको प्रमाम्णत प्रसतसलपी, 

( )  प्रोपाइटर, साझेनदारी वा संस्थापक शरे्रधनी नेपाली नागररक भए 
सनजको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलपी र ववदेशी 
नागररक भए सनजको राहदानी र नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रवेशाज्ञा 
(सभसा) को प्रमाम्णत प्रसतसलपी, व्र्वसार् गनय पा ने नेपाल सरकारको 
आसधकाररक अनमुसत पत्र, नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गररएको  द्योग 
वा व्र्वसार् गने इजाजतपत्र र प्रचसलत कानून िमोम्जमको अन्त्र् 
कागजात, 

(च)  प्रोपाइटर, साझेनदारी वा संस्थापक शेर्रधनीको द ु/द ु प्रसत फोटो 
सवहतको ब्र्म्क्तगत वववरण, 
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(छ) कार्ायलर् आङनो भवनमा भए सो को नयासा, घरजग्गाको सतरो सतरेको 
रससद र जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रमाम्णत प्रसतसलपी, भाडामा सलने भए 
घरधनीसुँगको सबझनौताको प्रमाम्णत प्रसतसलपी,  

(ज) व्र्म्क्त, फमय वा कबपनीको किसुलर्तनामा, 
(झन)  शतय सबिन्त्धी किसुलर्तनामा,  
(ञ) एकभन्त्दा िढी प्रोपाइटर/संचालक भएको अवस्थामा तीमध्रे् कुनै एक 

जनाला  प्रोपाइटर/शरे्रधनीको सनणयर्ानसुार अम्ततर्ारी ददएको भए 
त्र्स्तो कागजातको प्रसतसलपी,  

(ट)  िैंङ्क ग्र्ारेन्त्टी गरेको खलु्ने सक्कलै कागज प्रमाण,  
(ठ) स्थार्ी लेखा नं. (PAN) दताय प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलपी, 
(ड) कबपनी/फमय दताय गरेको एक आसथयक वषय भकु्तान गरेको भए अम्घल्लो 

वषयको लेखा परीिण प्रसतवेदन र आर् वववरण िझुनाएको प्रमाण र 
करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलपी,  

(ढ) सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहको व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत 
प्रसतसलपी।  

  

  (२) दरखास्त वापतको दस्तरु रु १०००।- एकहजार दाम्खला 
गरेको िैंक भौचर । 

 

मासथ लेम्खएको व्र्होरा ठीक साुँचो छ, झनठु्ठा ठहरे कानून िमोम्जम सहुुँला 
िझुना ुँला । 

 

      दरखास्तवालाको:- 
      सही: 
      नाम: 
      पूरा ठेगाना: 
      समसत: 
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अनसूुची-२ 
(सनर्म ३ को  पसनर्म (३) सुँग सबिम्न्त्धत) 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको इजाजतपत्र  

इजाजतपत्र सङ्खतर्ा ................. 

श्री ...................................। 

तपा ला  ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको काम गनय र्ो इजाजतपत्र ददइएको छ । 

1.  इजाजतपत्र प्राप्त व्र्म्क्तको:- 
 क)  नाम : 
 ख)  ठेगाना: 
 ग) धनी/संस्थापक शरे्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरण : 
2.  ट्राभल वा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको :- 
 क)  नाम : 
 ख)  मूतर् कार्ायलर् रहने ठेगाना : 
 ग)  शाखा कार्ायलर् रहने ठेगाना : 

 कार्ायलर्को छाप 
 इजाजतपत्र ददन ेअसधकारीको:- 
 सही : 
 नाम: 
 पद : 
 कार्ायलर् : 
 समसत : 
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नवीकरणको वववरण 

इजाजतपत्रको 
अवसध 

नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्त्र् 
वववरण 

नवीरकण गरेको 
समसत 

नवीकरण गने 
असधकारीको सही 

देम्ख  सबम 

     

 

नोट : प्रिन्त्धपत्रमा  ल्लेम्खत ट्राभल/टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको मात्र कार्य गने गरी । 
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अनसूुची-३ 
(सनर्म ६ को  पसनर्म (२) सुँग सबिम्न्त्धत) 

ट्राभल तथा टे्रवकङ्गको नवीकरणका लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

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

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

  

मैले/हामीहरूले सञ्चालन गरररहेको ............................. ला  पर्यटन 

सनर्मावली, 2079 को सनर्म 6 को  पसनर्म (2) िमोम्जम नवीकरण गनयको 

सनसम्त  आवश्र्क सबपूणय कागजातहरु र्सैसाथ संलग्न राखी सनवेदन गदयछु/गदयछौँ। 

 

 

सनवेदक,  

सनवेदकको नाम : 

ठेगाना : 

समसत : 
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अनसूुची-४ 
(सनर्म ११ को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, तथा िारको स्तर दतायका लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

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

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

 

मैले/हामीहरूले संचालन गरररहेको ........................ ला  पर्यटन सनर्मावली, 
२०७9 को सनर्म ...... िमोम्जम पर्यटक स्तरको .............................. होटल 

तथा लज/रेषु्ुँरा, ररसोटय तथा िार र पाटी प्र्ालेसको स्तर वगीकरण गरी पा नको 

सनसम्त  दरखास्त दस्तूर वापतको रकम र्सैसाथ राखी सनवेदन गदयछु/गदयछौं । 

 

पर्यटन ऐन, २०७६ तथा पर्यटन सनर्मावली, २०७9 को असधनमा रही आङनो 

कारोिार सञ्चालन गनेछु/गनेछौं। 

 

सनवेदक,  

सनवेदकको नाम : 
ठेगाना : 

समसत : 
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अनसूुची-५ 

(सनर्म १1 को  पसनर्म (१) को खण्ड (ठ) सुँग सबिम्न्त्धत) 

स्थानीर् तहले ससफाररस गदाय खलुा न ुपने वववरण 

 

(क) व्र्वसार् गनय लासगएको स्थान, 
(ख)  जग्गाको िेत्रफल र चारवकल्ला, 
(ग)  भवन सनमायण सबिन्त्धी वववरण (भौसतक िनावट, कोठाको संतर्ा, साइज, 

स्नानघर र शौचालर्को व्र्वस्था सबिन्त्धी) 
(घ)  भौसतक पूवायधार (खानेपानी, ढल, ि्त ी, िाटो) को वववरण, 
( )  ऐसतहाससक, धासमयक, परुाताम्त्वक महत्वका वस्तलुा  असर पाने, नपाने 

(च) वातावरण सबिन्त्धी वववरण, 
(छ)  वररपररको दृष्र्,  पर्कु्तता र स्तरीर्ता जस्ता अन्त्र् आवश् र्क कुरा। 
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अनसूुची-६ 
(सनर्म १1 को  पसनर्म (४) सुँग सबिम्न्त्धत) 

होटल, लज, रेषु्राुँ, ररसोटय, तथा िारको दतायका लासग ददइन ेप्रमाणपत्रको ढाुँचा 

इजाजतपत्र सङ्खतर्ा ................... 
श्री .....................................। 

 तपा ला { .................................. सञ्चालन गनय र्ो इजाजतपत्र 
ददइएको छ। 

1.  इजाजतपत्र प्राप्त व्र्म्क्तको:- 
 क)  नाम : 
 ख)  ठेगाना: 
 ग) धनी/संस्थापक शरे्र धनी/प्रोप्राइटरको नाम र वववरण : 
 कार्ायलर्को छाप 
 इजाजतपत्र ददन ेअसधकारीको:- 
 सही : 
 नाम: 
 पद : 
 कार्ायलर् : 
 समसत : 

नवीकरणको वववरण 

इजाजतपत्रको 
अवसध 

नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्त्र् 
वववरण 

नवीरकण गरेको 
समसत 

नवीकरण गने 
असधकारीको सही 

देम्ख  सबम 

     

 

नोट : प्रिन्त्धपत्रमा  ल्लेम्खत कार्य मात्र गने गरी। 
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अनसूुची-७ 
(सनर्म 22 को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

पथप्रदशयक (गाइड) को इजाजतपत्र सलनको लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

श्री .............................. ज्रू्, समसत: 

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

महोदर्, 

 मला  पथ प्रदशयकको काम गने इच्छा भएकोले ........ पर्यटन ऐन, २०७६ 

को दफा ....... को  पदफा ....... िमोम्जम इजाजतपत्र पा ुँनको सनसम्त  रु. 

दशको वटकट टाुँसी दरखास्त र्सैसाथ राखी सनबन सलम्खत व्र्होरा खलुा  सनवेदन 

गरेको छु। पासपोटय साइजको २ प्रसत फोटो र मान्त्र्ताप्राप्त .......................... 
तासलम प्रसतष्ठानिाट प्राप्त प्रमाणपत्रको नक्कल र्सैसाथ पेश गरेको छु। सक्कल 

कार्ायलर्ले चाहेको िखतमा पेश गनेछु। इजाजतपत्र पाएमा प्रचसलत कानूनको 

असधनमा रही पथ प्रदशयक सबिन्त्धी काम गनेछु। 

सनवेदकको दस्तखत: .............................. 

क)  नाम, थर र वतन : 

ख)  िािकुो नाम, थर र वतन :- 

ग)  िाजेको नाम, थर र वतन :- 

घ)  शैम्िक र्ोग्र्ता वा तालीम :- 

 )   मेर :- 

च)  अनभुव :- 
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अनसूुची-८ 

(सनर्म 22 को  पसनर्म (२) सुँग सबिम्न्त्धत) 

पथप्रदशयक (गाइड) को इजाजतपत्रको ढाुँचा 

1.  पथ प्रदशयकको पूरा नाम :- 

2.  ठेगाना :- 

 क)  स्थार्ी :- 

 ख)  अस्थार्ी :- 

3.  पाररश्रसमकको वववरण :- 

 क)  .................... 

 ख)  .................... 

4.  पथ प्रदशयन गने भाषा :- 

5. इजाजतपत्रको बर्ाद ................... देम्ख ....................... सबम श्री 
.................... ला  ....... पर्यटन ऐन, २०७६ र पर्यटन सनर्मावली, 

२०७८  िमोम्जम पथ प्रदशयक, ररभर गाइड, टेवकङ्ग पोटर गाइड, िडय वाच 

गाइडको काम गनय र्ो इजाजतपत्र ददइएको छ। 

 कार्ायलर्को छाप                               प्रमाणपत्र जारी गनेको सही :- 

                 परुा नाम :- 

                                  दजाय :- 

                                                             समसत :- 
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अनसूुची-९ 
(सनर्म 29 को  पसनर्म (२) सुँग सबिम्न्त्धत) 

जलर्ात्राको इजाजतपत्रका लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

श्री ..................................। 

ववषर् : इजाजतपत्र पा ुँ। 

जलर्ात्राको व्र्वसार् सञ्चालन गनय देहार्को वववरण खलुा  र्ो सनवेदन दरखास्त 
गरेको छु। 

1.  जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको :-  

 क)  नाम :- 

 ख)  ठेगाना :- 

 ग)  शेर्र धनी/प्रोपाइटरको नाम र वववरण :-  

ि.सं. नाम  मेर ठेगाना शेर्र वा वहस्सा 

रकम प्रसतशत 

 

 

     

2.  जलर्ात्रा व्र्वसार्मा लगानी गररने पूुँजीको वववरण 

 क)  कबपनीको चकु्ता पूुँजी :- 

 ख)  कबपनीको चकु्ता पूुँजी :- 
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 ग)  कबपनीको चकु्ता पूुँजी :- 

 घ)  कबपनीको चकु्ता पूुँजी :- 

  ) फमय भए फमयको जार्जेथा :- 

3. आगामी तीन वषयमा सेवा परु्ाय न ेअनमुासनत पर्यटक सङ्खतर्ा र ववदेशी 

मदु्रा आजयन सबिन्त्धी वववरण:- 

ि.सं. वषय पर्यटकको 

अनमुासनत 

सङ्खतर्ा 

अनमुासनत 

ववदेशी मदु्रा 

आजयन 

पर्यटन ल्र्ा न े

प्रमखु सबभाव्र् 

देशहरु 

1. पवहलो वषय    

2. दोस्रो वषय    

3. तेस्रो वषय    

4.  प्रस्ताववत जनशम्क्तको वववरण  

ररभर 

गाइड 

प्रशाससनक लेखा अन्त्र् जबमा 

...... जना ..........जना ....... जना ......... जना ......... जना 

5.  जलर्ात्रा सञ्चालन गनय आवश्र्क हनुे साधनहरुको प्रस्ताववत वववरण :- 

सामाग्री  प्रस्ताववत सङ्खतर्ा भाडामा सलन े खररद गने 
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6.  ववदेशी जलर्ात्रा व्र्वसार्ी वा अन्त्र् त्र्स्तै पकृसतका व्र्वसार्ीसंग 

सबिर्द्ता कार्म गररने भएमा त्र्सको वववरण :- 
 क)  नाम :-     टेसलफोन :- 
 ख)  पूरा ठेगाना :-         ङर्ायास :- 
       इन्त्टरनेट :- 
       इमेल :- 
7.  अन्त्र् आवश्र्क कुनै कुरा भए ............................. 

8.  संलग्न गररएका कागजात :- 

 क)   

 ख)   

 ग)   

 मासथ लेम्खएको व्र्होरा ठीक साुँचो छ, झनठु्ठा ठहरे कानून िमोम्जम सहुुँला 
िझुना ुँला।    

                      दरखास्तवालाको :- 
       सही :- 
       नाम :- 
       पूरा ठेगाना :- 
       समसत : 
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अनसूुची-१० 
(सनर्म 31 को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

जलर्ात्राको इजाजतपत्रको ढाुँचा 

श्री ............................। 

ववषर् : इजाजतपत्र। 

तपा ला  जलर्ात्राको व्र्वसार् सञ्चालन गनय पर्यटन सनर्मावली 
२०७८ को सनर्म 31 को  पसनर्म (१) िमोम्जम र्ो इजाजतपत्र 
ददइएकोछ । 

इजाजतपत्र प्राप्त जलर्ात्रा व्र्वसार्ीको :- 
क) नाम :- 
ख) ठेगाना :- 
ग) धनी/शरे्रधनी/प्रोपाइटरको नाम र वववरण :- 
घ) इजाजतपत्रको अवसध :- 

इजाजतपत्र ददन ेअसधकारीको :- 
कार्ायलर्को छाप सही :- 

नाम :- 
पद :- 
कार्ायलर् :- 
समसत :- 

  नवीकरणको वववरण 
  

    

इजाजतपत्रको 
अवसध 

नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्त्र् वववरण 

नवीकरण गरेको 
समसत 

नवीकरण गने 

असधकारी 
सही 

देम्ख सबम     
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अनसूुची-११ 
(सनर्म 35 को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

ररभर गाइडको पररचर् पत्रका लासग ददइन ेदरखास्तको ढाुँचा 

श्री .............................. ज्रू्, समसत: 

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

महोदर्, 

 म सनवेदकला  ररभर गाइडको काम गने इच्छा भएकोले पर्यटन ऐन तथा 

सनर्मावली िमोम्जम इजाजतपत्र पा ुँनको सनसम्त  दरखास्त र्सैसाथ राखी सनबन 

सलम्खत व्र्होरा खलुा  सनवेदन गरेको छु । पासपोटय साइजको २ प्रसत फोटो र 

मान्त्र्ताप्राप्त .............................. तासलम प्रसतष्ठानिाट प्राप्त प्रमाणपत्रको नक्कल 
र्सैसाथ पेश गरेको छु । सक्कल कार्ायलर्ले चाहेको िखतमा पेश गनेछु । 

इजाजतपत्र पाएमा प्रचसलत कानूनको असधनमा रही ररभर गाइड सबिन्त्धी काम 

गनेछु । 

सनवेदकको दस्तखतः ............................ 
क)  नाम, थर र वतन :- 

ख)  िािकुो नाम, थर र वतन :- 

ग)  िाजेको नाम, थर र वतन :- 

घ)  शैम्िक र्ोग्र्ता वा तालीम :- 

 )   मेर :- 

च)  अनभुव :- 
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अनसूुची-१२ 

(सनर्म 35 को  पसनर्म (2) सुँग सबिम्न्त्धत) 

ररभर गाइड पररचर् पत्रको ढाुँचा 

1.  ररभर गाइडको पूरा नाम :- 

2.  ठेगाना :- 

 क)  स्थार्ी :- 

 ख)  अस्थार्ी :- 

3.  पाररश्रसमकको वववरण :- 

 क)  .................... 

 ख)  .................... 

4.  पथ प्रदशयन गने भाषा :- 

5. इजाजतपत्रको बर्ाद ................... देम्ख ....................... सबम श्री 

.................... ला  ....... पर्यटन ऐन, २०७६ र पर्यटन सनर्मावली, 
२०७9 िमोम्जम ररभर गाइडको काम गनय र्ो इजाजतपत्र ददइएको छ। 

         कार्ायलर्को छाप :                         प्रमाणपत्र जारी गनेको सही :- 

            परुा नाम :- 

       दजाय :- 

                           समसत :- 
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अनसूुची-१३ 

(सनर्म ३ को  पसनर्म (४), सनर्म ६ को  पसनर्म (३), सनर्म १1 को 
 पसनर्म (४), सनर्म 14 को  पसनर्म (3), सनर्म 18, सनर्म 22 
को  पसनर्म (२), सनर्म 31 को  पसनर्म (१), सनर्म 33 को 

 पसनर्म (३), सनर्म 38 को  पसनर्म (३), सनर्म 41 को  पसनर्म 
(४) सुँग सबिम्न्त्धत) 

इजाजत र नवीकरण दस्तरु 

  (१) ट्राभल  एजेन्त्सीको लासग 

)क(  इजाजत दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनुे। 
(ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

   (२) टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीको लासग 

(क) इजाजत दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

(ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

(1) होटल तथा लज, रेषु्राुँ तथा ररसोटय र पाटी प्र्ालेसको लासग 

 

)क(  इजाजत दस्तरुः- (क) पर्यटकस्तरको होटल तथा लजको लासगः- 
लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनुे। 

           (ख) पर्यटकस्तरको रेषु्ुँरा तथा ररसोटयको लासगः- 
लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनुे। 

      (ग) पाटी प्र्ालेसको लासग - लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश 
आसथयक ऐन अनसुार हनुे। 

(ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

(2) पथ प्रदशयकको लासग  
(क) इजाजत दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

(ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े  
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(३) जलर्ात्रा व्र्वसार्का लासग  
(क) इजाजत दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

(ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

   

(४) ररभर गाइडको पररचर् पत्रको लासग  
 (क) इजाजत दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 

 (ख) नवीकरण दस्तरुः- लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश आसथयक ऐन अनसुार हनु।े 
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अनसूुची-१४ 
(सनर्म 43 सुँग सबिम्न्त्धत) 

ररभर गाइड र कामदारला  ददनपुने न्त्रू्नतम सवुवधा 

१. ररभर गाइड र कामदारला  ददनपुने न्त्रू्नतम दैसनक भ्त ाः 

 (क) ररभर गाइड- एकहजार पाुँचसर् रुपैर्ाुँ।  

 (ख) कामदार- एकहजार रुपैर्ाुँ।  

२. ररभर गाइडला  जलर्ात्रासुँग सबिम्न्त्धत देहार्का मालसामान ददनपुनेछः 

 (क) जलर्ात्रामा आवश्र्क पने सबपूणय सरुिात्मक सामग्री 

 (ख) खाना, औषधी र औषधी  पचारको सरसामान। 

३. अन्त्र् थप सवुवधा ददने भए सो  ल्लेख गनेः 

 (क) 

 (ख) 
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अनसूुची-१५ 
(सनर्म 51 को  पसनर्म (२) सुँग सबिम्न्त्धत) 

फोहोरमैलाको िसगयकरण 

१. नष् गनय सवकने फोहोरमैलाः 

शौच कागज, अन्त्र् कागजहरु, काडयवोडय, िाुँस तथा काठिाट सनसमयत 
सामान, जटु र सूसतका झनोला, सडेगलेको खानकुेरा, फलफूल तथा त्र्सको 
िोिा तथा अन्त्र् र्स्तै फोहोरमैला।  

२. पनुः प्रशोधन गनय सवकने फोहोरमैलाः 

टीन, म्शसी, जार वा काुँचका भाडा वतयन, प्लावष्कका वट्टाहरु, प्लावष्कका 
सीट, प्लावष्कका झनोला, ग्र्ाुँस कन्त्टेनर, म्स्लवपङ्ग ब्र्ाग, प्लावष्क 
कन्त्टेनर, प्लावष्कका डोरी र र्स्तै पनुः प्रशोधन गनय सवकने अन्त्र् 
फोहोरहरु।  
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अनसूुची-१६ 
(सनर्म 58 को  पसनर्म (१) सुँग सबिम्न्त्धत) 

करार पत्रको ढाुँचा 

 

...................... को छोरा/छोरी / श्रीमती ...................... म्जल्ला 

.................. गाुँ पासलका/ न.पा. वडा नं. .... िस्ने वषय ...... को श्री 

.................................... ला ...................... पर्यटन व्र्वसार् सबवन्त्धी 
व्र्म्क्त, फमय वा कबपनीिाट.............िेत्रमा समसत .................. देम्ख 

.........सबम ...... ददनको लासग ................काम गनय गरा न दिैु पि िीच 

सनबन सलम्खत सवुवधा सलने ददने कुरामा सहमसत भ  र्ो करार गरेका छौं । 

पर्यटन व्र्वसार्ीिाट ददइन ेसवुवधाहरु 

1. 

2. 

3. 

कामदारको तफय िाट                   इजाजतपत्र व्र्म्क्तको तफय िाट 

सही :       सही : 

नाम :       नाम : 

ठेगाना :                      पद : 

                      ठेगाना : 
 सत सबवत ्.......... साल..........मवहना...........गते रोज ......... शभुम ्। 
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अनसूुची-१७ 
(सनर्म 63 सुँग सबिम्न्त्धत) 

प्रसतवेदनको ढाुँचा 
श्री ........................., 
..............................। 

  

ववषर् : प्रसतवेदन । 

 

पर्यटन ऐन, २०७६ तथा  सनर्मावली, २०७9 मा  ल्लेख भएका प्रावधान िमोम्जम 
समसत ................... देम्ख ......................... सबमको लासग देहार्को वववरण 
सवहतको प्रसतवेदन पेश गरेको छु ।  
१. नेपाल सभत्र तथा िावहर पर्यटकहरुला  र्ातार्ात सेवा प्रदान गररएको 
वववरण:- 

क) सभत्र:- 
ख) िावहर:- 

२ . र्ातार्ात सेवा  पलब्ध गरा एका पर्यटकहरूको संतर्ा र रावष्ट्रर्ता एवं 
पररवहन सबिन्त्धी वववरण :-  
ि.सं. पर्यटकको 

सङ्खतर्ा वववरण 

रावष्ट्रर्ता 
 

सेवा परु्ायइएको 
स्थानको ववववरण 

िास िसेको 
होटल 

कहाुँदेम्ख 

 

कहाुँसबम 

 

      

      

जबमा      
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नोट :- सेवाग्राही पर्यटकको रावष्ट्रर्ता खलेुको नाम सवहतको वववरण छुटै्ट पानामा 
संलग्न गनुयपने छ । 

 

3. नेपाल सभत्र र िावहर आङनो व्र्वसार्को प्रचार प्रसार गराएको वववरण :- 
 त्पाददत प्रचार 
सामाग्री 
 

पररमाण 

 

प्रचार वा ववतरण 
गरेको स्थान 

 

आमम्न्त्त्रत 
व्र्म्क्तको नाम र 
देश 

 

    

    

    

 

4. अन्त्तरायवष्ट्रर् सभा सबमेलन आददमा भाग सलएको वववरण :- 
पर्यटन मेला  
 

 

सेल्स समशन 

 

 

पर्यटन सबिन्त्धी गोष्ठी र कार्यशाला 
 

 

ववववध 
 

५. पर्यटन व्र्वसार् ववकासका लासग ववदेशिाट आमम्न्त्त्रत व्र्म्क्तहरूको वववरण:- 
आमम्न्त्त्रत व्र्म्क्तको नाम र देश 

 

पटक 

  

६. आर् व्र्र्को वावषयक लेखापरीिण भएको प्रसतवेदनको वववरण :- 
 

7. कार्यरत कमयचारीहरुको वववरण 
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नामथर पद दरिन्त्दी सङ्खतर्ा 
(करार भए 
खलुा ने) 

सनर्मु्क्त 
समसत 

तलि 

     

 

8. कूल कारोिारमा मदु्रा म्स्थसतको वववरण :- 
स्वदेशी मदु्रा भारसतर् मदु्रा पररवत्र्य ववदेशी 

मदु्रा 
जबमा 

    

 

9. कारोिारिाट प्राप्त ववदेशी मदु्राको वववरण :- 
भारसतर् मदु्रा पररवत्र्य ववदेशी मदु्रा जबमा 
   

 

10. र्स अवसधमा िझुनाएको करको रकम :- 
(क) आर्कर :- 
(ख) मलु्र् असभवृवर्द् कर :- 
(ग) पर्यटक सेवा शलु्क :- 

11. स्थानीर् तह/प्रदेश/संघमा कर चकु्ता गरेको वववरण : 
12. (क) भौसतक पूवायधारको वववरण :- 
वववरण वकससम प्रसतवेदन 

अवसध अगासड 

प्रसतवेदन 
अवसधममा थप 

जबमा 

 

 

 

 

कामर     

जीप     

भ्र्ान 
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सवारी 
साधन 

िस 
    

माइिोिस 
    

समसनिस 
    

अन्त्र् 
    

टेसलफोन/ङर्ायास 
    

कबप्रू्टर     

ववववध  पकरण 
    

 

(ख) सवुवधािाट ल्र्ाइएका भौसतक साधनहरुको वववरण : 
 

वववरण वकससम प्रसतवेदन 
अवसध अगाडी 

प्रसतवेदन 
अवसधमा थप 

जबमा 

सवारी साधन 1 सवारी नं.    

2 सवारी नं.    

ववववध  पकरण 
    

  

13.  र्स अवसधमा आइपरेका समस्र्ाहरु : 
(1) ...................... 
(2) ...................... 
(3) ....................... 

14.  समस्र्ा समाधानका लासग गररएका प्रर्ासहरु : 
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(1) ........................ 
(2) ........................ 
(3) ........................ 

15. प्रदेश सरकारिाट गररएको नीसतगत सधुारको अपेिा : 
(1) ........................ 
(2) ........................ 
(3) ........................ 

16. पर्यटक र्ातार्ात व्र्वसार्ीको :- 
(क) नाम, थर :- 
(ख) ठेगाना :- 

इजाजत नं. र इजाजत अवसध  इजाजतपत्र प्राप्त व्र्म्क्तको तफय िाट :-  
      सही :- 
               नाम थर :-  
      पद :-  
      टेसलफोन :-  
      ङर्ायास :-  
      इमेल :- 
      वेभसाइट :-  
      समसत :- 
 

 

 

 

   

 
 

आज्ञाले, 

जक्की अहमद अन्त्सारी 
प्रदेश सम्चव 

 ६६ 

 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मासमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालर्  
 


