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पर्यटन ऐन, २०३५ 

लालमोहर र प्रकाशन प्रकाशन मममि 

२०३५।७।८।४ 

संशोधन गने ऐन 

१. पर्यटन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४२      २०४२।७।१४  

२. न्र्ार् प्रशासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

३. पर्यटन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५३*
     २०५३।१०।२३ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

४. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन  

   गने ऐन, २०६६
                                                  २०६६।१०।०७ 

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

६.  नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही 

    नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९ 

 

२०३५ सालको ऐन नं. २७ 

 ............. 

पर्यटन सम्बन्धी व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : पर्यटनको हिकास गरी सियसाधारण जनिाको आमथयक हहि काम राख्न र नेपाल 

........... मा आउने  पर्यटकहरू िथा नेपाल ........... को एक स्थानबाट अको स्थानमा 

                                                 
* मममि २०५५।१०।११ गिेको नेपाल राजपरमा प्रकाशशि सूचनाद्वारा मममि २०५५।९।१७ देशि प्रारम्भ हनुे 
गरी िोहकएको । 


 र्ो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशि लागू भएको । 


 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 
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भ्रमण गने नेपाली पर्यटकहरूको स्िास््र्, सहुिधा र हहिको मनममत्त आिश्र्क व्र्िस्था गनय 

िाञ्छनीर् भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट राहिर् पञ्चार्िको सल्लाह र 

सम्ममिले र्ो ऐन बनाई बक्सेको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “पर्यटन ऐन, २०३५” रहेको    

छ । 

  (२) र्ो ऐनको हिस्िार नपेाल 
.......... भर हनुेछ । 

 (३) र्ो ऐनको पररच्छेद – ४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 

प्रकाशशि गरी िोकेको मममि देशि प्रारम्भ हनुछे र अरु पररच्छेद िरुुन्ि प्रारम्भ    

हनुेछन ्।
  

२. पररभाषा : हिषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा, – 

  (क) “पर्यटक” भन्नाले हिदेशी मलुकुबाट भ्रमणको लामग नेपाल ........मा 

आउने गैर नेपाली नागररक सम्िन ुपछय । 

(क१) नेपाली पर्यटक भन्नाले नेपाल ............ को एक स्थानबाट अको 

स्थानमा भ्रमण गने नेपाली नागररक सम्िन ुपछय । 

B(ि) “ट्राभल एजेन्सी” भन्नाले जनुसकैु नामबाट सन्चालन गररएको भए िापमन 

पर्यटक िा अन्र् व्र्शिको मनममत्त शलु्क मलई भ्रमण, बसोबास िथा 

                                                 
 र्ो ऐन पररच्छेद–४ मममि २०३६।७।२६ को नेपाल राजपरमा प्रकाशशि सूचनाद्वारा िरुुन्ि प्रारम्भ हनुे गरी    
िोहकएको । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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आधमुनक  सिारीको साधन उपलब्ध भएका स्थानहरूमा दृष्र्ािलोकन 

सम्बन्धी प्रबन्ध ममलाउने व्र्शि, फमय िा कम्पनी सम्िन ुपछय । 

B(ग) “टे्रहकङ्ग एजेन्सी” भन्नाले जनुसकैु नामबाट सन्चालन गररएको भए िापमन 

पर्यटक िा अन्र् व्र्शिहरूलाई हिहिध प्राकृमिक एिं सांस्कृमिक 

दृष्र्ािलोकन गराउन े उदे्दश्र्ले शलु्क मलई साधारणिर्ा आधमुनक 

सिारीको साधन उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा र्ारा गराउने प्रबन्ध 

ममलाउने व्र्शि, फमय िा कम्पनी सम्िन ुपछय । 

(घ) “पियिारोहण” भन्नाले नेपाली हहमशं्रिलाको कुनै मनशिि चलूीमा पगु्न े

उदे्दश्र् मलई कुनै दलले त्र्स्िो चलूीको आरोहण गने कार्य सम्िन ु   

पछय । 

(ङ) “आधार शशहिर” भन्नाले सम्बशन्धि पियि आरोहण गनय प्रर्ोगमा ल्र्ाइने 

माल सामान, िाद्य सामग्री, औषमध आदद रािी अग्रीम शशहिरलाई 

आिश्र्क पने त्र्स्िा माल सामान आपूमिय गनय िा पियिारोहण सम्बनधी 

कुराको मनदेशन ददन िडा गररएको  
Xपियिारोहणसम्बन्धी िास प्रहिमध 

हिना पगु्न सहकने सबभन्दा िल्लो उचाइमा रहेको शशहिरलाई जनाउँछ । 

(च) “सम्पकय  अमधकृि” भन्नाले पियिारोही दलको साथमा जान दफा २० 

बमोशजम नेपाल सरकारले िटाएको सम्पकय  अमधकृि सम्िन ुपछय । 

(छ) “सरदार” भन्नाले स्थानीर् कामदार बन्दोिस्ि गने, पियिीर् पथ प्रदशयकको 

काम गने िथा उचाईमा जाने कामदार िा आधार शशहिरमा काम गने 

कामदारहरूको मनर्न्रण गने नाइके सम्िन ुपछय । 

                                                 
B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(ज) “पियिीर् पथ प्रदशयक (माउण्टेन गाईड)” भन्नाले आधार शशहिरभन्दामामथ 

पियिारोहीहरूलाई आरोहण कार्यमा सहर्ोग िा मद्दि गनय जाने व्र्शि 

सम्िन ुपछय । 

B(ि) “उचाइमा जाने कामदार” भन्नाले आधार शशहिरभन्दामामथ आिश्र्क माल 

सामान लैजाने ल्र्ाउने कामदार सम्िन ुपछय । 

(ञ) “स्थानीर् कामदार” भन्नाले आधार शशहिरसम्म पियिारोही दलको सामान 

लैजाने ल्र्ाउने भररर्ा सम्िन ुपछय । 

(ट) “आधार शशहिरका कामदार” भन्नाले आधार शशहिरमा पियिारोही दलको 

मनशम्ि िाना पकाउन,े हलुाकी र र्स्िै अन्र् काम गने व्र्शि सम्िन ु 

पछय । 

(ठ) “पियिारोहण संघ” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोशजम दिाय भई पियिारोहणको 

प्रर्ोजनको लामग दफा ३७ बमोशजम नेपाल सरकारले मान्र्िा प्रदान 

गरेको पियिारोहण संघ सम्िन ुपछय । 

(ड) “पथ प्रदशयक” भन्नाले पाररश्रममक मलई पर्यटकककोसाथ गई C ...... पथ 

प्रदशयनको लामग काम गने दफा ३९ बमोशजम इजाजि प्राप्त व्र्शि 

सम्िन ुपछय । 

(ढ) ...... 

(ण) “िोहकएको” िा “िोहकएबमोशजम” भन्नाले र्स ऐन िा र्स ऐन अन्िगयि 

बनेको मनर्ममा िोहकएको िा िोहकएबमोशजम सम्िन ुपछय । 

 

                                                 
B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

C  पहहलो संशोधनद्वारा शिहकएको । 

  दोश्रो संशोधनद्वारा शिहकएको ।  
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पररच्छेद – २ 

ट्राभल िथा टे्रहकङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्र्िस्था 

३. ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको काम गनय इजाजिपर मलन ु पने : (१) ट्राभल िा टे्रहकङ्ग 

एजेन्सीको काम गनय चाहने व्र्शिले र्स ऐन बमोशजम इजाजिपर मलन ुपनेछ । 

 (२) ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजि मलन चाहने व्र्शिले िोहकए बमोशजम 

हििरण िलुाई नेपाल सरकार समि दरिास्ि ददन ुपनेछ । 

 (३) उपदाफा (२) बमोशजमको दरिास्ि प्राप्त भएपमछ नेपाल सरकारले 

आिश्र्क जाँचबिु गरी दरिास्ििालालाई ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको काम गनय सिम 

देिेमा िोहकएको दस्िूर मलई िोहकएबमोशजम इजाजिपर जारी गनेछ । 

 
X(४) उपदफा (३) बमोशजम जारी भएको इजाजिपर िोहकएको अिमधमभर 

िोहकएको दस्िूर मिरी निीकरण गराउन ुपनेछ । 

३क. ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको िगीकरण : (१) ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको िगीकरण 

िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िगीकरण ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीलाई नपेाल 

सरकारले िोके बमोशजमको सहुिधा ददन सक्नेछ । 

४. अर्ोग्र्िा : दफा २ बमोशजमको इजाजिपर देहार्को व्र्शिलाई ददइने छैन :– 

(क) करार सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोशजम करार गनय र्ोग्र्िा नभएको 

व्र्शि, 

(ि) साहकुो दामासाहीमा परेको व्र्शि, 

(ग) दफा ९ बमोशजम ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर िारेज भै सो 

मममिले दईु िषयको अिमध भिुान गरी नसकेको व्र्शि, 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(घ) नैमिक पिन देशिन े फौज्दारी अमभर्ोगमा दोषी प्रमाशणि भई कैदको 

सजार् पाएको व्र्शि । 

५. ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीले शलु्क बारेको सूचना ददन ु पने : (१) र्स ऐन बमोशजम 

इजाजि प्राप्त ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सील] 
Bआफ्नो सेिा िापि पर्यटकबाट मलइन ेशलु्कको 

दरको सूचना नेपाल सरकारलाई ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम सूचना लेशिएको शलु्कको दर नेपाल सरकारले िोके 

बमोशजम प्रकाशशि गरी प्रचार गनुय पनेछ । 

६. पररित्र्र् हिदेशी मरुामा बील भिुानी गनुय पने : (१) र्स ऐन बमोशजम 
Bट्राभल एजेन्सी 

िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीले पर्यटकलाई सेिा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले िोकेको 

पररित्र्र् हिदेशी मरुामा बील भिुानी हनुे गरी कारोबार गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम नेपाल ............. मभर िा हिदेशमा आजयन गरेको 

सबै हिदेशी मरुाको कारोबार नेपाल राि बैंकमाफय ि गनुयपनेछ । 

 
X(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कारोबार भए नभएको नपेाल सरकारले 

जाँच गनय सक्नेछ । 

७. इजाजिपर मनलम्िन गने अमधकार : (१) देहार्को अिस्थामा नेपाल सरकारले ट्राभल िा 

टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर बढीमा ६ महहनासम्मको अिमधको लामग मनलम्बन गनय 

सक्नेछ :– 

(क) र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्मको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा, 

िा 

(ि) दफा ४ को िण्ड (ि) िा (घ) बमोशजम अर्ोग्र् भएमा । 

                                                 
B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै व्र्शिको ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सी िोल्ने 

इजाजिपर मनलम्बन गनुय अगामड मनजलाई आफ्नो सफाई पेश गनयको लामग मौका ददन ु

पनेछ र र्सरी मौका ददंदा कशम्िमा पन्र ददनको म्र्ाद ददनपुनेछ । 

७क. इजाजि पर िारेज गनय सक्न े : दफा ७ बमोशजम मनलम्िन भएको ट्राभल िा टे्रहकङ्ग 

एजेन्सीले मनलम्िनको अिमध समाप्त भएपमछ पनुः सोही प्रकृमिको कार्य गरेमा त्र्स्िो 

ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजि पर नेपाल सरकारले िोहकए बमोशजम िारेज गनय 

सक्नेछ । 

८. अनमुमि पाई सन्चालन भइरहेको टे्रहकङ्ग एजेन्सीले इजाजि मलन ु पने : (१) र्ो ऐन 

प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ नपेाल सरकारबाट अनमुमि प्राप्त गरी टे्रहकङ्ग एजेन्सी सन्चालन 

गरररहेका व्र्शिले पमन िोहकएको अिमधमभर िोहकएको हििरण िलुाई र्ो ऐन 

बमोशजमको इजाजिपर मलनको मनममत्त नेपाल सरकार समि दरिास्ि ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको म्र्ादमभर दरिास्ि ददन े व्र्शिलाई नपेाल 

सरकारले टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर ददनेछ । 

९. दण्ड सजार् : B(१) र्स ऐन बमोशजम इजाजिपर नमलई कसैले ट्राभल एजेन्सी िा 

टे्रहकङ्ग एजेन्सी िोलेमा िा त्र्स्िो एजेन्सी निोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा िा गनय 

िोजेमा नेपाल सरकारले त्र्स्िो एजेन्सी िा कारोबार बन्द गनय लगाई मनजलाई 
 बीस 

हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (२) दफा ७ बमोशजम टाभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर मनलम्बन भएको 

अिस्थामा कसैले ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा मनजलाई नेपाल 

सरकारले बीस हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय र त्र्स्िो व्र्शिले पाएको ट्राभल िा 

टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर समेि िारेज गनय सक्नेछ । 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 

B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।. 
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B(३) दफा ६ को उपदफा (१) उल्लंघन गने व्र्शिलाई नेपाल सरकारले 

पहहलो पटक कसूर गरेको भए चालीस हजार रूपैर्ाँसम्म र दोश्रो पटकदेशि पटकै 

हपच्छे असी हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (४) दफा ६ को उपदफा (२) उल्लंघन गरे िापि हिदेश हिमनमर् सम्बन्धी 

प्रचमलि कानून बमोशजम िीन पटक िा सोभन्दा बढी सजार् पाएमा नेपाल सरकारले 

त्र्स्िा] Bट्राभल एजेन्सी िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर िारेज गनय सक्नेछ । 

 (५) र्स दफा बमोशजम नेपाल सरकारले ददएको आदेशबाट मकाय पने व्र्शिले 
 

उच्च अदालि समि पैंिीस ददनमभर उजूरी ददन सक्नेछ । 

पररच्छेद – ३ 

पर्यटक स्िरको होटल, लज, रेषु्टरा ँिथा ररजटय र बार सम्बन्धी व्र्िस्था 

१०. पर्यटक स्िरको रूपमा दिाय गराउन सहकने : (१) कुनै व्र्शिले आफ्नोेे होटल, लज, 

रेषु्टराँ ररजटय िा बारलाई पर्यटक स्िरमा दिाय गराउन चाहेमा नेपाल सरकार समि 

िोहकएबमोशजम दरिास्ि मिनुय पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम दिाय गराउन चाहेको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय 

िा बार िोहकएको सहुिधार्िु भएमा पर्यटक स्िरमा दिाय गररनेछ र होटलको हकमा 

पर्यटक स्िरको िोहकएको िगीकरणमा दिाय गररनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बार दिाय गदाय 

लाग्ने दस्िरु िोहकएबमोशजम हनुेछ । 

                                                 
B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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११. स्िर मनधायरण समममिको गठन : (१) होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारलाई पर्यटक 

स्िरमा दिाय िथा िगीकरण गने सम्बन्धमा सिुाि ददनको लामग नेपाल सरकारले एउटा 

स्िर मनधायरण समममि गठन गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम समममिमा रहने अध्र्ि र सदस्र्हरू नेपाल 

सरकारले िोके बमोशजम हनुेछन ्। 

१२. मनरीिण िा परीिण गने अमधकार : (१) नेपाल सरकारले दफा १० बमोशजम दिाय 

भएको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारको मनरीिण गनय गराउन र त्र्समा प्रर्ोग 

गररने िाने हपउने सामानहरूको परीिण गनय गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारको 

मनरीिण िा त्र्समा प्रर्ोग हनु ेसामानहरूको परीिण गदाय िोहकएको स्िर बमोशजमको 

नपाइएमा नेपाल सरकारले त्र्स्िो होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारलाई िोहकएको 

स्िर कार्म गनय मनुामसि माहफकको म्र्ाद ददनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम म्र्ाद ददंदा पमन िोहकएको स्िर कार्म गनय नसकेमा 

नेपाल सरकारले दफा ११ बमोशजमको स्िर मनधायरण समममिको परामशय मलई त्र्स्िो 

होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारको दिाय मनलम्िन गनय िा िल्लो स्िरको उपर्िु 

िगीकरण िोक्न सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम दिाय मनलम्बन भएको िा िल्लो स्िरको िगीकरणमा 

िोहकएको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारको साहिकको िोहकएको स्िर कार्म गनय 

सफल भएमा नेपाल सरकारले त्र्स्िो होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारलाई 

साहिकको स्िरको िगीकरणमा दिाय गनय िा दिाय मनलम्िन गररएकोमा मनलम्बन फुकुिा 

गनय सक्नेछ । 

 (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए िापमन दिाय मनलम्बन 

गररएकोमा त्र्सरी मनलम्बन गररएको मममिले एक िषयसम्म साहिकमा िोहकएको स्िर 
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कार्म गनय नसक्ने होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारको हकमा नेपाल सरकारले 

दफा १० बमोशजमको दिाय िारेज गनय सक्नेछ । 

१३. मोलको सूचना प्रकाशशि गनुय पने : दफा १० बमोशजम दिाय भएको प्रत्रे्क होटल, लज, 

रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारले आफ्नो दर िा मूल्र्को सूचना नेपाल सरकार समि पठाउन ु

पनेछ र नेपाल सरकारले िोके बमोशजम प्रकाशशि गरी प्रचार समेि गनुय पनेछ । 

१४. होटल, लज, रेषु्टरा ँ िथा ररजटय िा बार उपर बन्देज : (१) दफा १० बमोशजम दिाय 

नभएको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बारले देहार्को कुनै काम गनय पाउने छैन :– 

(क) पर्यटन स्िरको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बार भन्न ेअथय लाग्ने 

गरी कुनै शब्द िा शचन्ह आफ्नो साइनबोडय, हिज्ञापन िा कारोबारमा प्रर्ोग 

गनय, िा 

(ि) पर्यटकको बसोबास िा िानपीनको प्रबन्ध गनयको मनममत्त कुनै पर्यटक िा 

टाभल एजेन्सीसंग सोिै हिदेशमा सम्पकय  राख्न िा हिज्ञापन गनय । 

 (२) दफा १० बमोशजम कुनै िोहकएको िगीकरणमा दिाय भएको होटलले दिाय 

भएको स्िरभन्दा मामथल्लो स्िरको भन्ने अथय लाग्ने गरी कुनै शब्द िा शचन्ह आफ्नो 

साइनबोडय, हिज्ञापन िा कारोबारमा प्रर्ोग गनय हुँदैन । 

१४क. प्रदेशमा पर्यटकस्िरको होटल, लज, रेषु्टरा ँिथा ररजटय िा बार दिाय गराउन सहकन े: (१) 

र्स ऐनमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको भए िापमन र्स ऐन अन्िगयि बनेको 

मनर्मािलीमा िगीकरण भएकामध्रे् नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 

गरी िोहकददए बमोशजमका होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बार प्रदेश सरकारले दिाय 

गनय सक्नेछ । 

                                                 
 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप ।                   
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम दिाय भएका पर्यटकस्िरको होटल, लज, रेषु्टराँ िथा 

ररजटय िा बारको मनरीिण िथा परीिण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त अमधकार 

प्रदेश सरकारले समेि प्रर्ोग गनेछ । 

१५. दण्ड सजार् : (१) दफा १० बमोशजम दिाय नगराई पर्यटक स्िरको हो भनी कुनै होटल, 

लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बार सञ्चालन गरेमा िा दफा १४ को उपदफा (१) उल्लंघन 

गरी कुनै शब्द िा शचन्ह प्रर्ोग गरेमा िा पर्यटकसंग सम्पकय  रािेमा पहहलो पटक भए  

दश हजार रूपैर्ाँसम्म, दोश्रो पटक भए दश हजार रूपैर्ाँदेशि िीस हजार रूपैर्ाँसम्म 

र िेश्रो पटकदेशि प्रत्रे्क पटकको िीस हजार रूपैर्ाँदेशि पचास हजार रूपैर्ाँसम्म 

नेपाल सरकारले जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (२) दफा १४ को उपदफा (२) उल्लंघन गरी कुनै शब्द िा शचन्ह प्रर्ोग गरेमा 

नेपाल सरकारले त्र्स्िो होटलको दिाय मनलम्बन िा िारेज गनय सक्नेछ । 

 (३) दफा १२ बमोशजम नेपाल सरकारबाट िहटएका कमयचारीलाई होटल, लज, 

रेषु्टराँ िथा ररजटय िा बार मनरीिण गनय िा त्र्समा प्रर्ोग गररन े िान े हपउन े

सामानहरूको परीिण गनय कसैले बाधा हिरोध गरेमा त्र्स्िो व्र्शिलाई नपेाल सरकारले 

दश हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (१), (२) िा (३) बमोशजम नेपाल सरकारले ददएको आदेशमा 

शचत्त नबझु्ने व्र्शिल] 
उच्च अदालि समि पैंिीस ददनमभर उजूरी ददन सक्नेछ । 

पररच्छेद – ४ 

पियिारोहण सम्बन्धी व्र्िस्था 

१६. अनमुमि प्राप्त नगरी हहमालचलुी आरोहण गनयमा प्रमिबन्ध : कुनै पियिारोही दलले र्स ऐन 

बमोशजम अनमुमि प्राप्त नगरी कुनै हहमालचलूी आरोहण गनय पाउने छैन । 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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१७. पियिारोहणको लामग अनमुमि मलन ुपने : (१) पियिारोहणको लामग नेपाल सरकारले िलुा 

गरेको नेपाल ............. को कुनै हहमालचलूी आरोहण गनय चाहन े पियिारोही दलले 

िोहकएबमोशजम नेपाल सरकार समि दरिास्ि ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम दरिास्ि प्राप्त भएपमछ नेपाल सरकारले आिश्र्क 

जाँचबिुगरी मनामसि देिेमा िोहकएबमोशजम अनमुमि जारी गनय सक्नेछ । 

 (३) पियिारोहणको अनमुमि प्राप्त गने पियिारोही दलले पालना गनुय पने शियहरू 

िोहकएबमोशजम हनुेछन ्। 

१८. पियिारोहणको लामग सलामी मिनुयपने : (१) दफा १७ बमोशजम पियिारोहण गनय अनमुमि 

प्राप्त गने पियिारोही दलले िोहकएको उचाईको हहमालचलूीको लामग िोहकएको सलामी 

रकम पररित्र्य हिदेशी मरुामा बिुाउन ुपनेछ । 

 Xिर नेपाली पियिारोही दल िा नेपाली र हिदेशी संर्िु पियिारोही दलमा नेपाली 

पिले बिुाउन ुपने सलामी रकम नेपाली मरुामा बिुाउन सहकनेछ । 

 (२) कुनै एक पियिारोही दलले मिरेको सलामी रकम अको पियिारोही दलको 

लामग हस्िान्िरण गनय सहकने छैन । 

१९. पियिारोहण गने मागय : (१) पियिारोही दलले पियिारोहणको मनममत्त नेपाल सरकारबाट 

जारी भएको अनमुमिमा िोहकएको मागयबाट मार पियिारोहण गनुय पनेछ । 

 (२) प्राकृमिक िथा अन्र् कारणले गदाय पियिारोहणको मागय बदल्न ु पने 

आिश्र्किा परेमा नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृमि मलन ुपनेछ । िर अपियट कारण परी 

मागय बदल्न ु परेको अिस्थामा त्र्सको कारण सहहि सम्पकय  अमधकृि माफय ि नपेाल 

सरकारलाई र्थाशीघ्र सूचना गनुय पनेछ । 

                                                 
 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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२०. सम्पकय  अमधकृि : (१) पियिारोहणको मनममत्त अनमुमि प्राप्त गने पियिारोही दलले 

पििारोहणमा जाँदा नेपाल सरकारले िटाएको संख्र्ामा सम्पकय  अमधकृि साथमा लैजान ु

पनेछ । 

 X िर नेपाल सरकारले सम्पकय  अमधकृि लैजान ुनपने गरी हहमालचलूीहरू िोक्न 

सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम साथमा िटी जान ेसम्पकय  अमधकृिलाई सम्बशन्धि 

पियिारोही दलले पियिारोहण अमभर्ानको लामग प्रस्थान गरेको मममिदेशि पियिारोहण 

समाप्त गरी काठमाडौं िा नेपाल सरकारले िोकेका अन्र् स्थानमा नफकुय ञ्जलेसम्म िोहकए 

बमोशजमको सहुिधा ददन ुपनेछ ।  

  (३) सम्पकय  अमधकृिको काम, कियव्र् र अमधकार िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

२१. सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, आधार शशहिरका कामदार, आदद सम्बन्धी व्र्िस्था :  १) 

पियिारोही दलले पियिारोहणको लामग प्रस्थान गदाय आिश्र्क पने सरदार, पियिीर् पथ 

प्रदशयक, आधार शशहिरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीर् कामदारलाई 

पियिारोहण अमभर्ानको लामग आफ्नोेे साथमा लैजान सक्नेछ । त्र्सरी लैजाँदा 

पियिारोही दलले त्र्स्िो व्र्शिहरूलाई प्रस्थान गरेको मममिदेशि पियिारोहण समाप्त गरी 

काठमाडौं िा नेपाल सरकारले िोकेको अन्र् स्थानमा नफकुय ञ्जलेसम्मको लामग 

िोहकएबमोशजम सहुिधा ददने गरी साथमा लान ुपनेछ । 

  
X िर पियिारोही दलले िोहकएबमोशजमका कामदारहरू साथमा लैजान ुपनेछ । 

 (२) पियिारोहणको लामग प्रस्थान गरी सकेपमछ पमन बीच बाटोमा आिश्र्क 

परेमा आधार शशहिरका कामदार, उचाईमा जान ेकामदार िा स्थानीर् कामदारसाथ लान 

सहकनेछ । 

                                                 
X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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 (३) सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, आधार शशहिरका कामदार, उचाइमा जाने 

कामदार र स्थानीर् कामदारको काम, कियव्र् र अमधकार िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

२२. नपेाली नागररक हनुपुने : पियिारोही दलका साथमा जाने सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, 

उचाइमा जाने कामदार, आधार शशहिरका कामदार िथा स्थानीर् कामदार नेपाली 

नागररक हनु ुपनेछ । 

२३. कामबाट हटाउन सहकन े : (१) सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, उचाइमा जाने कामदार, 

आधार शशहिरका कामदार र स्थानीर् कामदारहरू मध्रे् कसैको काम सन्िोषजनक 

नभएमा पियिारोही दलको नेिाले सम्पकय  अमधकृिसंग परामशय गरी त्र्स्िो व्र्शिलाई 

कामबाट हटाउन सक्नेछ । 

 
X(१क) उपदफा (१) बमोशजम कुनै व्र्शिलाई पियिारोहण कार्य समाप्त हनु ु

अगािै कामबाट हटाइएमा त्र्स्िा व्र्शिले प्राप्त गरेको सहुिधाका सामानहरूमध्रे् आफ्नो 

शजउमा प्रर्ोग गरी सकेको लगुा, जतु्ता आदद बाहेकका सामानहरू पियिारोही दललाई नै 

हफिाय गनुय पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम हटाइएका व्र्शिलाई जहाँबाट काममा मलएको हो 

सोही ठाउँसम्म फकी जान लाग्ने िचय त्र्स्िो पियिारोही दलले ददन ुपनेछ । 

२४. स्िास््र् परीिण गनुय पने : (१) पियिारोही दलले पियिारोहणको लामग प्रस्थान गनुयभन्दा 

पहहले आफ्नो दलका सदस्र्हरू, सम्पकय  अमधकृि, सरकार, पियिीर् पथ प्रदशयक, उचाइमा 

जाने कामदार, आधार शशहिरका कामदार िथा स्थानीर् कामदारको स्िास््र् परीिण 

गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको स्िास््र् परीिण गदाय सन्िोषजनक अिस्थाको 

स्िास््र् नदेशिएको व्र्शिलाई आफ्नो साथमा लैजान ुहुँदैन । 

                                                 
X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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२५. व्र्शिगि दघुयटना बीमा गराउन ु पने : (१) पियिारोही दलले आफ्नो िचयमा सम्पकय  

अमधकृि, सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, आधार शशहिरका कामदार र उचाइमा जाने 

कामदारलाई काममा लगाउन ु अशघ िोहकएको बीमकमसि िोहकएबमोशजमको रकमको 

व्र्शिगि दघुयटना बीमा गराई ददन ुपनेछ । िर स्थानीर् कामदारको हकमा व्र्शिगि 

दघुयटना बीमा गराउन ुअमनिार्य हनुेछैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम बीमा गराउन ुपने व्र्शिलाई बीच बाटोमा मलएको 

िा अन्र् कुनै कारणले त्र्स्िो व्र्शिको बीमा गराउन नपाउँदै काममा लगाइएको बिि 

दघुयटनामा परी मतृ्र् ुभएमा िा चोट पटक लागेमा व्र्शिगि दघुयटना बीमा गराइएको 

भए मनजले जे जमि रकम पाउने मथर्ो सोही बराबरको रकम मनज िा मनजको 

हकिालालाई सम्बशन्धि पियिारोही दलले िमिपूमियको रूपमा ददन ुपनेछ । 

= (३) स्थानीर् कामदार काममा लगाइएको बिि दघुयटनामा परी मतृ्र् ुभएमा िा 

चोट पटक लागेमा मनजको व्र्शिगि दघुयटना बीमा गराएको रहेनछ भने मनज िा 

मनजको हकिालालाई सम्बशन्धि पियिारोही दलले उपदफा (२) बमोशजम िमिपूमिय ददन ु

पनेछ । 

 स्पष्टीकरण :– र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लामग 

(क) “दघुयटना” भन्नाले हहउँ िा उचाईबाट उत्पन्न रोग समेिलाई  जनाउँछ । 

(ि) “काममा लगाइएको बिि” भन्नाले काममा लगाउन बोल कबूल िा 

मनर्िु गररएको ठाउँ र मममिदेशि काम समाप्त गरी सोही ठाउँमा फकी 

आएको मममिसम्मलाई जनाउँछ । 

२६. प्रमिमनमध मनर्िु गनुय पने : (१) पियिारोहणमा संलग्न रहेको बिि काठमाडौंमा भइपरर 

आउने काम गनयका लामग पियिारोही दलले आफ्नो प्रमिमनमध मनर्िु गरी त्र्सको सूचना 

नेपाल सरकारलाई ददन ुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रमिमनमध मनर्िु गदा { 
Xनेपाली पियिारोही दल 

बाहेक हिदेशी िा संर्िु पियिारोहीदलले र्स ऐन बमोशजम इजाजिपर प्राप्त टे्रहकङ्ग 

एजेन्सी िा पियिारोहण सम्बन्धी व्र्िस्था ममलाउन ेकुनै संस्थालाई मनर्िु गनुय पनेछ । 

 
X(३) उपदफा (१) बमोशजम मनर्िु प्रमिमनमधको काम कियव्र् िोहकए बमोशजम 

हनुेछ । 

२७. पियिारोहण सम्बन्धी उपकरण र अन्र् मालसामान मार ल्र्ाउन ेसम्बन्धमा : (१) दफा 

१७ बमोशजम अनमुमि प्राप्त पियिारोही दलले आफ्नोे ेअमभर्ानसंग सम्बशन्धि उपकरण र 

अन्र् मालसामान नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृमि प्राप्त गरेर आिश्र्क संख्र्ामा मार 

नेपाल ............ मभर ल्र्ाउन ुपनेछ । 

 (२) कुनै पियिारोही दलले कुनै उपकरण िा अन्र् मालसामान नेपाल 

सरकारलाई जानकारी नददई लकुाई मछपाई ल्र्ाएमा त्र्स्िो उपकरण िा मालसामान 

नेपाल सरकारले जफि गनय सक्नेछ । 

२८. पियिारोहण सम्बन्धी प्रमििेदन पठाउन ु पने : (१) पियिारोही दलको नेिा िा मनजको 

सट्टामा काम गने सदस्र्ले पियिारोहण कालमा सम्पकय  अमधकृि माफय ि Xिा सम्पकय  

अमधकृि नभएमा सोिै िोहकएबमोशजम आिमधक प्रमििेदन पठाउन ुपनेछ । 

 (२) पियिारोही दलको नेिाले आफ्नो पियिारोहण कार्य समाप्त भएपमछ नपेाल 

सरकार समि िोहकएको म्र्ादमभर िोहकएबमोशजम प्रमििेदन पेश गनुय पनेछ । 

२९. आपिकालीन उद्धार कार्य : (१) पियिारोही दलको साथ जाने सम्पकय  अमधकृि, सरदार, 

पियिीर् पथ प्रदशयक 
Bउचाईमा जान ेकामदार, आधार शशहिरका कामदार, स्थानीर् कामदार 

                                                 
X   पहहलो संशोधनद्वारा थप 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

B   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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िा पियिारोहीलाई आपिकालीन उद्धार गनुय परेमा दफा २६ बमोशजमको प्रमिमनमध िा 

उद्धार कार्यको लामग िडा भएका कुनै संस्था माफय ि उद्धार कार्य गराउन सहकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको उद्धार कार्य गदाय लागेको सम्पूणय िचय सम्बशन्धि 

पियिारोही दलले व्र्होनुय पनेछ । 

X२९क. जानकारी गराउने : (१) पियिारोहणको मसलमसलामा पियिारोहीदलका सदस्र्, सम्पकय  

अमधकृि, सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, उचाईमा जाने कामदार, आधार शशहिरका कामदार 

िा स्थानीर् कामदारमध्रे् कसैको दघुयटना भएमा िा दघुयटना िा अन्र् कुनै कारणले मतृ्र् ु

भएमा िा हराएमा र्स सम्बन्धी पूणय हििरणको प्रमििेदन पियिारोहीदलका साथ िटी 

जाने सम्पकय  अमधकृि िा पियिारोही दलको नेिा िा कुनै सदस्र्ले नेपाल सरकार समि 

पेश गनुय पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त हनु आएको प्रमििेदनको आधारमा कुनै 

व्र्शिको सम्बन्धमा मतृ्र् ुभएको िा हराएको भनी नेपाल सरकारले सम्बशन्धि व्र्शि िा 

मनकार्मा  अनौपचाररक रूपमा जानकारी गराउन सक्नेछ । 

३०. िािािरण सफा राख्न ुपने : (१) पियिारोही दलले पियिारोहण गदाय िािािरण दूहषि हनु 

नददन िोहकएको शिय पालना गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िोहकएको शियको पालना नगरेबाट कसैको जीउ 

ज्र्ानमा िा कुनै सरकारी िा गैर–सरकारी सम्पशत्तमा हानी नोक्सानी हनु गएमा 

सम्बशन्धि पियिारोहीले र उि दलले नमिरेमा मसफाररश गने संस्थाले नेपाल सरकारले 

मनधायरण गरे बमोशजम िमिपूमिय मिनुय पनेछ । 

                                                 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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३०क. फोहोर मैला व्र्िस्थापनको लामग रकम धरौटी मलन सक्न े: (१) नेपाल सरकारले िोके 

बमोशजमका हहमालचलूी आरोहण गनय जाने पियिारोही दलबाट फोहोर मैला व्र्िस्थापनको 

लामग िोहकए बमोशजमको रकम धरौटी मलन सक्नेछ । 

 (२) सम्बशन्धि पियिारोही दलले आफ्नो आरोहण सम्बन्धी कार्य पूरा गरेपमछ 

आफ्नो साथमा लगेका िोहकए बमोशजमका िस्िहुरू आफ्नो साथ हफिाय ल्र्ाई नेपाल 

सरकारले िोकेको ठाउँमा प¥ुर्ाएपमछ उपदफा (१) बमोशजम रािेको धरौटी रकम 

सम्बशन्धि पियिारोही दललाई िोहकए बमोशजम हफिाय ददइनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम िोकेका िस्िहुरू सम्बशन्धि पियिारोही दलले 

िोकेको स्थानमा नप¥ुर्ाएमा त्र्स्िो पियिारोही दलले उपदफा (१) बमोशजम रािेको 

धरौटी रकम सदर स्र्ाहा गरी त्र्स्िो िस्िहुरू सम्बशन्धि स्थानमा प¥ुर्ाउने व्र्िस्था 

ममलाइने छ । 

३१. पियिारोहण सम्बन्धी समाचारको प्रसारण : पियिारोही दलले पियिारोहण चालू रहेको बिि 

पियिारोहण सम्बन्धी कुनै समाचार नेपाल सरकारलाई जानकारी नददई अन्र्र प्रकाशशि 

गनुय हुँदैन । 

३२. पियिारोही दलको निेाको दाहर्त्ि र शजम्मेिारी : (१) र्ो ऐन, र्स ऐन अन्िगयि बनेको 

मनर्म िथा पियिारोहणको अनमुमिमा िोहकएको कुराहरू पालना गराउन ेमखु्र् शजम्मेिारी 

पियिारोही दलको नेिाको हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बाहेक पियिारोही दलको नेिाको अन्र् काम 

कियव्र् िोहकएबमोशजम हनुेछ । 

३३. अनमुमि रद्द गनय िा प्रमिबन्ध लगाउन े सहकन े : (१) पियिारोही दलको निेा िा कुनै 

सदस्र्ले र्स ऐन, र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म िा पियिारोहीको अनमुमिमा िोहकएको 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 
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कुनै कुरा उल्लघंन गरेमा नेपाल सरकारले र्स ऐन बमोशजम प्रदान गरेको अनमुमि 

जनुसकैु बेला पमन रद्द गनय सक्नेछ । 

 (२) र्स ऐन बमोशजम जारी गररएको पियिारोहणको अनमुमि कुनै हिशेष अिस्था 

पनय गई िारेज गनुय परेमा नेपाल सरकारले कारण देिाई िा नदेिाई कुनै पमन समर् 

त्र्स्िो अनमुमि रद्द गनय सक्नेछ । 

३४. पियिारोहणको पररत्र्ाग : कुनै पियिारोही दलले आफ्नो पियिारोहण अमभर्ान कुनै बिि 

पमन पररत्र्ाग गनय सक्नेछ । 

३५. सलामी रकम हफिाय नहनु ेअिस्था : दफा ३३ को उपदफा (१) बमोशजम अनमुमि रद्द 

गररएमा िा दफा ३४ बमोशजम अमभर्ान पररत्र्ाग गरेमा त्र्स्िो पियिारोही दलले 

बिुाएको सलामी रकम हफिाय हनुेछैन । 

३६. पियिारोही दललाई छुट ददन सहकन े : र्स ऐनमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको भए 

िापमन नेपाली िथा िोहकएको पियिारोही दललाई िा नेपाली नागररकलाई पियिारोहण 

दलमा सदस्र्को रूपमा सशम्ममलि गराउने हिदेशी पियिारोही दललाई नेपाल सरकारले 

िोहकएबमोशजमको छुट िा सहमुलर्ि ददन सक्नेछ । 

३७. पियिारोहण संघको सदस्र्िा प्राप्त गनुय पने : (१) पियिारोहण संघको सदस्र्िा प्राप्त 

नगरेको कुनै सरदार, पियिीर् पथ प्रदशयक, उचाईमा जाने कामदार िा आधार शशहिरका 

कामदार पियिारोही दलको साथ जान पाउन े छैनन ् र पियिारोहणको प्रबन्धममलाउन े

संस्थाले पमन पियिारोहण संघमसि समर्बद्धिा (एहफमलएशन) नरािी पियिारोहण सम्बन्धी 

कुनै प्रबन्ध ममलाउन पाउने छैन । 

 (२) पियिारोहण संघलाई नेपाल सरकारले िोकेको हहमालचलूीको आरोहण गने 

अनमुमि प्रदान गने काम समु्पन सक्नेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बमोशजम सशुम्पएको अमधकार प्रर्ोग गरी पियिारोहण संघले 

अनमुमि जारी गरेमा त्र्स्िो अनमुमिको सम्पूणय जानकारी अनमुमि जारी गरेको पन्र 

ददनमभर नेपाल सरकारलाई ददन ुपनेछ । 

 (४) पियिारोहण संघलाई नेपाल सरकारले आिश्र्क आदेश िा मनदेशन ददन 

सक्नेछ र र्स्िो आदेश िा मनदेशन पालना गनुय सो संघको कियव्र् हनुेछ । 

३८. दण्ड सजार् : (१) देहार्को कुनै काम गने पियिारोही दल िा त्र्सको कुनै सदस्र्लाई 

पाँच िषयसम्म नेपाल 
............. मभर प्रिेश गनय िा दश िषयसम्म नेपाल 

............ मा 

पियिारोहण गनय नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रमिबन्ध लगाउन सक्नेछ :– 

(क) अनमुमि नमलई कुनै हहमालचलूी आरोहण गरेमा िा सो गने प्रर्ास गरेमा,  

(ि) पियिारोहणको लामग िलुा नगररएको कुनै  हहमालचलूी आरोहण गरेमा 

िा सो गने  प्रर्ास गरेमा, 

(ग) पियिारोहणको अिमधमा कुनै प्रकारको अनैमिक आचरण िा व्र्िहार 

गरेमा, 

(घ) पियिारोहण सहकएपमछ नेपाल सरकारलाई बिुाउन ु पनय गरी िोहकएको 

कुराहरू िोहकएको अिमधमभर नबिुाएमा, 

(ङ) िािािरण दूहषि हनु नददन िोहकएको शिय पालना नगरेमा, 

(च) र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म िा पियिारोहणको अनमुमिमा 

िोहकएको कुराहरू उल्लंघन गरेमा । 

 (२) कुनै पियिारोही दल िा त्र्सको सदस्र्ले अनमुमि प्राप्त नगरी कुनै 

हहमालचलूी आरोहण गरेमा त्र्स्िो पियिारोही दल िा सदस्र्लाई नेपाल सरकारले उशचि 

सम्िेमा उपदफा (१) बमोशजमको कारिाही नगरी त्र्स्िो चलूी आरोहण गनय अनमुमि 

                                                 
 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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मलंदा र्स ऐन बमोशजमको जमि दस्िरु मिनुय पने हो त्र्सको दोब्बर रकम जररिाना गनय 

सक्नेछ । 

 (३) कुनै पियिारोही दल िा त्र्सको सदस्र्ले आरोहणको लामग िलुा नगररएको 

कुनै हहमालचलूी आरोहण गरेमा त्र्स्िो पियिारोही दल िा त्र्सको सदस्र्लाई नेपाल 

सरकारले उशचि सम्िेमा उपदफा (१) बमोशजम कारिाही नगरी Bआरोहणको मनममत्त 

िलुा रहेको सिोच्च हहमालचलूी आरोहण गदाय लाग्ने सलामी रकमको िीन दोब्बरसम्म 

जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (४) पियिारोहण सम्बन्धी प्रबन्ध ममलाउने कुनै संस्थाले र्ो ऐन िा र्स ऐन 

अन्िगयि बनेको मनर्ममा लेशिएको पियिारोहण सम्बन्धी कुनै कुराको उल्लंघन गरेमा   

Xिा उल्लंघन गनय कसैलाई दरुुत्साहन गरेमा त्र्स्िो संस्थालाई नेपाल सरकारले Bएक 

िषयदेशि पाँच िषयसम्म पियिारोहण सम्बन्धी कुनै हकमसमको प्रबन्ध ममलाउन नपाउन ेगरी 

रोक लगाउन िा दश हजार रूपैर्ाँदेशि पचासहजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना िा दबैु सजार् 

गनय सक्नेछ । 

 (५) कुनै पियिारोही दलले िािािरण दूहषि हनु नददन िोहकएको शिय पालना 

नगरेमा नेपाल सरकारले उशचि सम्िेमा उपदफा (१) बमोशजम कारिाही नगरी पचास 

हजार रूपैर्ासम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (६) दफा ३७ को उपदफा (४) बमोशजम नेपाल सरकारले ददएको आदेश िा 

मनदेशन पालन नगने पििारोही संघलाई नपेाल सरकारले दफा ३७ को उपदफा (२) 

बमोशजम सशुम्पएको अमधकार हफिाय मलन िा पियिारोहणको प्रर्ोजनको लामग प्रदान गरेको 

मान्र्िा रद्द गनय सक्नेछ । 

                                                 
B पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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X(७) कसैले कुनै पियिारोही दल िा त्र्सको कुनै सदस्र्लाई र्ो ऐन िा र्स ऐन 

अन्िगयि बनेका मनर्म िा नेपाल सरकारको आदेश िा मनदेशनलाई उल्लंघन गनय 

दरुुत्साहन गरेमा मनजलाई िोहकएको अमधकारीले 
एक हजार रूपैर्ाँदेशि दश हजार 

रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 
X(८) उपदफा (७) बमोशजम िोहकएको अमधकारीले ददएको आदेशबाट मकाय पने 

व्र्शिले नपेाल सरकार समि पैंिीस ददनमभर उजूरी ददन सक्नेछ र त्र्स्िोमा नेपाल 

सरकारले ददएको मनणयर् अशन्िम हनुेछ । 

पररच्छेद – ५ 

पथ प्रदशयक सम्बन्धी व्र्िस्था 

३९. पथ प्रदशयकको काम गनय इजाजिपर मलनपुने : (१) र्ो ऐन बमोशजम पथ प्रदशयकको 

काम गनय चाहने व्र्शिले इजाजि पर मलनपुनेछ । 

 (२) पथ प्रदशयकको काम गनय चाहन े व्र्शिले िोहकएको अमधकारी समि 

िोहकएबमोशजम दरिास्ि ददन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजमको दरिास्ि ददन ेव्र्शिले िोहकएबमोशजम परीिा िा 

िामलममा सशम्ममलि हनु ु पनेछ र त्र्स्िो परीिा िा िामलममा उत्तीणय हनुे 

दरिास्ििालालाई िोहकएको अमधकारीले िोहकएको दस्िरु मलई िोहकएको ढाँचाको 

इजाजिपर ददइनेछ । 

४०. अर्ोग्र्िा : देहार्को व्र्शिलाई पथ प्रदशयकको इजाजिपर ददइने छैन :– 

(क) नैमिक पिन देशिन े फौज्दारी अमभर्ोगमा दोषी  प्रमाशणि भई कैदको 

सजार् पाएको, 

(ि) कुनै मानमसक िा सरुिा रोग लागेको, 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(ग) दफा ४४ को िण्ड (क) िा (ग) बमोशजम पथ प्रदशयकको इजाजिपर 

िारेज भई सो मममिले िीन िषयको अिमध भिुान भई नसकेको । 

४१. इजाजिपरको म्र्ाद : (१) पथ प्रदशयकको इजाजिपरको अिमध पाँच िषयको हनुेछ ।  

 (२) पथ प्रदशयकको इजाजिपरको निीकरण, निीकरण दस्िरु र निीकरण गने 

अमधकारी िोहकएबमोशजम हनुेछ । 

४१क. पथ प्रदशयकको िगीकरण : पथ प्रदशयकको िगीकरण िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

४२. इजाजिपर हराएमा अको इजाजि पर मलन सहकन े : (१) कुनै पथ प्रदशयकले प्राप्त 

गरेको इजाजिपर हराएमा िोहकएको म्र्ादमभर िोहकएको अमधकारी समि अको 

इजाजिपरको लामग दरिास्ि ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िोहकएको अमधकारीले िोहकएको दस्िरु मलई 

िोहकएबमोशजम पनुः अको इजाजिपर ददन सक्नेछ । 

४३. पथ प्रदशयकले गनय नहनु ेकामहरू : पथ प्रदशयकले देहार्को कुनै काम गनुय हुँदैन :– 

(क) आफूले पथ प्रदशयन गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान िरीद गने िा 

अरू कुनै सेिा उपलब्ध गने काममा मद्दि गदाय सो कामसंग सम्बशन्धि 

हिके्रिा िा अरू कुनै व्र्शिसंग नगदी िा अरू कुनै चीज िस्ि ुमाग्न िा 

मलन, 

(ि) आफूलाई पथ प्रदशयक बनाउ भनी कुनै पर्यटकलाई बाध्र् गनय, 

(ग) आफ्नो इजाजिपर अरूलाई ददई पथ प्रदशयकको काम गनय लगाउन । 

४४. इजाजिपर िारेज गनय सहकन े : (१) देहार्को कुनै अिस्थामा िोहकएको अमधकारीले 

कुनै पथ प्रदशयकको इजाजिपर िारेज गनय सक्नेछ :– 

(क) नैमिक पिन देशिन े फौजदारी अमभर्ोगमा दोषी प्रमाशणि भई 

कैदको सजार् पाएमा, 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(ि) दफा ४० को िण्ड (ि) बमोशजम अर्ोग्र् भएमा, 

(ग) दफा ४३ को कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै पथ प्रदशयकको इजाजिपर िारेज गनुय अगामड 

मनजलाई आफ्नो सफाई पेश गनयको लामग मौका ददन ु पनेछ र र्सरी मौका ददंदा 

कशम्िमा पन्र ददनको म्र्ाद ददन ुपनेछ । 

४५. दण्ड सजार् : (१) देहार्को कसूर गने व्र्शिलाई नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले 

देहार् बमोशजम सजार् ँगनय सक्नेछ :– 

(क) दफा ३९ बमोशजम इजाजिपर प्राप्त नगरी पथ प्रदशयकको काम गरेमा  

चार हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना, िा 

(ि) दफा ४१ बमोशजम इजाजिपर निीकरण नगरी पथ प्रदशयकको काम 

चाल ुरािेमा दईु हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम लेशिएदेशि बाहेक कुनै पथ प्रदशयकले र्ो ऐन िा 

र्स ऐन अन्िगयि जारी भएको मनर्म िा आदेशको पालना नगरेमा नेपाल सरकारले     

एक हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (३) र्स दफा बमोशजम 
नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले ददएको आदेशमा 

शचत्त नबझु्ने व्र्शिले पैिीस ददनमभर उच्च अदालि समि उजूर गनय सक्नेछ । 

X पररच्छेद – ५क 

अन्र् पर्यटन व्र्िसार्ी सम्बन्धी 

४५क. अन्र् पर्यटन व्र्िसार् सम्बन्धी व्र्िस्था : जलर्ारा (¥र्ाशफ्टङ), ग्लाइमडङ, जंगल, सफारी, 

क्याशम्पङ, हाईहकङ, बडयिाशचङ, स्काइङ िथा िोहकएका अन्र् पर्यटन व्र्िसार्हरूको दिाय 

                                                 
 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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गने, इजाजि मलन,े निीकरण गने, सञ्चालन गने, इजाजि मनलम्बन गने िथा दिाय िारेज 

गने सम्बन्धमा िोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

४५ि. अनमुमि मलन ु पने : जलर्ारा, पदर्ारा िथा दफा ४५क. मा उल्लेि भएका पर्यटन 

सम्बन्धी हक्रर्ाकलापहरूमध्रे् िोहकएका हक्रर्ाकलापहरू गनय पर्यटकले िोहकएको दस्िरु 

मिरी िोहकएबमोशजम अनमुमि मलन ुपनेछ । 

४५ग. दण्ड सजार् : (१) दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार् गने व्र्शिले र्ो ऐन िा 

र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म िा नेपाल सरकारले ददएको मनदेशन िा आदेश उल्लंघन 

गरेमा त्र्स्िो व्र्शिलाई िोहकएको अमधकारीले बीस हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय 

सक्नेछ । 

 (२) कुनै पर्यटकले र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म बमोशजम अनमुमि 

नमलई दफा ४५ि. मा िोहकएको पर्यटन सम्बन्धी कुनै हक्रर्ाकलाप गरेमा िा त्र्स्िो 

अनमुमि प्राप्त पर्यटकले र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म उल्लंघन गरेमा 

मनजलाई िोहकएको अमधकारीले दश हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम िोहकएको अमधकारीले ददएको आदेशबाट 

मकाय पने व्र्शिले नेपाल सरकार समि पैंिीस ददनमभर उजूरी ददन सक्नेछ र त्र्स्िो 

नेपाल सरकारले ददएको मनणयर् अशन्िम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद – ६ 

हिहिध 

४६. पर्यटकले ल्र्ाएको मालसामानहरूको िरीद हिक्रीमा प्रमिबन्ध लगाउन सक्न े: (१) नपेाल 

सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशशि गरी िोहकददएको मालसामान कुनै पर्यटकले 

                                                 
 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

 

 26 

हिदेशबाट ल्र्ाई नेपाल ............ मभर हिक्री िा दाि दािव्र् गरी िा अरू कुनै 

प्रकारबाट हक छाडी ददन नपाउने गरी आदेश जारी गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम जारी भएको आदेशको हिपररि कसैले कुनै 

मालसामान मलए ददएमा मलनेबाट सम्बशन्धि मालसामान जफि गरी ददनेलाई हिगो 

बमोशजमसम्म जररिाना प्रमिु शजल्ला अमधकारीले गनय सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम प्रमिु शजल्ला अमधकारीले ददएको आदेशमा शचत्त 

नबझु्ने व्र्शिले पैंिीस ददनमभर उच्च अदालिमा पनुरािेदन ददन सक्नेछ । 

४७. प्रमििेदन िा हििरण पेश गने गराउन े अमधकार : (१) ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको 

इजाजिपर  प्राप्त व्र्शि िा दफा १० बमोशजम होटल िा लज Xदफा ४५क. 

बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार् दिाय  गराउन े व्र्शिले िोहकएबमोशजम आिमधक 

प्रमििेदन 
नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा नपेाल सरकार र 

प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समि पेश 

गनुय पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बाहेक नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा 

दिाय भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय 

भएकाको हकमा प्रदेश सरकार ले समर् समर्मा ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको 

इजाजिपर प्राप्त व्र्शि िा दफा १० बमोशजम होटल लज 
Xिा दफा ४५क. बमोशजम 

पर्यटन व्र्िसार् दिाय गराउने व्र्शिसंग आिश्र्क देशिएमा अन्र् हििरण माग गनय 

सक्नेछ ।   

                                                 
 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 
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 (३) नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा नेपाल 

सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले 

ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सी िा होटल िा लज Xिा दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन 

व्र्िसार्को कार्ायलर् िा त्र्सको काम कारिाही हनुे ठाउँ मनरीिण गनय, गराउन र 

त्र्सको हहसाि हकिाि िथा अन्र् अमभलेि जाँच्न जचँाउन सक्नेछ । 

४८. अरूलाई काम गनय ददन नहनुे : ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सहको इजाजिपर प्राप्त व्र्शि िा 

दफा १० बमोशजम होटल िा लज Xिा दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार् दिाय 

गराउने व्र्शिले आफ्नो व्र्िसार् अरूलाई बन्धक ददन िा अरू कुनै हकमसमले आफ्नो 

व्र्िसार्को नामबाट अरू कसैलाई काम गनय ददन हुँदैन । 

 िर, त्र्स्िो ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सी िथा होटल िा लज Xिा दफा ४५क. 

बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार्ले कुनै हित्तीर् संस्थासंग कारोबार गनय र्स उपदफाले बाधा 

प¥ुर्ाएको मामनने छैन । 

४८क. नपेाली पर्यटक सम्बन्धी हिशषे व्र्िस्था : (१) नेपाली पर्यटक सम्बन्धी व्र्िस्था 

िोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 (२) नपेाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी र्स ऐनमा 

उशल्लशिि कुनै व्र्िस्था नेपाली पर्यटकहरूको सम्बन्धमा लाग ु नहनु े गरी िोहकददन   

सक्नेछ । 

४९. हििरणमा हेरफेर भएमा सूचना ददन ु पने : ट्राभल िा टे्रहकङ्ग ऐजेन्सीको इजाजिपरको 

लामग िा होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय Xबार िा दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन 

व्र्िसार्को दिायको लामग दरिास्ि ददंदा िलुाएको हििरणमा कुनै हेरफेर गररएमा सो 

                                                 
 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 
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गरेको पन्र ददनमभर उि कुराको सूचना ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर प्राप्त 

व्र्शि िा होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय Xबार िा दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन 

व्र्िसार् दिाय गराउने व्र्शिले  नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको 

हकमा नेपाल सरकार समि र प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको 

हकमा प्रदेश सरकार समि ददन ुपनेछ । 

५०. व्र्िसार् बन्द गनुय परेमा सूचना ददन ुपने : ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सीको इजाजिपर प्राप्त 

व्र्शिले िा दफा १० बमोशजम होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय Xबार िा दफा ४५क. 

बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार् दिाय गराउने व्र्शिले आफ्नो व्र्िसार् बन्द गरेमा बन्द 

गरेको मममिले पन्र ददनमभर नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको 

हकमा नेपाल सरकार समि र प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको 

हकमा प्रदेश सरकार समि सूचना ददन ुपनेछ । 

५१. मनदेशन ददन ेअमधकार : ट्राभल िा टे्रहकङ्ग ऐजन्सी िा दफा १० बमोशजम दिाय भएको 

होटल, लज, रेषु्टराँ िथा ररजटय Xबार िा दफा ४५क. बमोशजमको पर्यटन व्र्िसार् गने 

व्र्शिलाई 
नेपाल सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा नेपाल 

सरकारले र प्रदेश सरकारबाट इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले 

पर्यटन हिकास सम्बन्धी हिषर्लाई मलएर आिश्र्क मनदेशन ददन सक्नेछ । 

५२. जररिाना र उजूरी : (१) देहार्को कुनै काम गने व्र्शिलाई 
नेपाल सरकारबाट 

इजाजि मलएका िा दिाय भएकाको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारबाट इजाजि 

मलएका िा दिाय भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले 
दईु हजार रूपैर्ाँसम्म जररिाना गनय 

सक्नेछ :– 

                                                 
X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

 दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(क) दफा ४७ बमोशजम पेश गनुय पने प्रमििेदनले िोहकएबमोशजम पेश नगरेमा 

िा कार्ायलर् िा अमभलेि मनरीिण गनय िा जाँच्न िहटएको कमयचारीलाई 

मनरीिण गनय िा जाँच्न बाधा हिरोध गरेमा, 

(ि) दफा ४८ बमोशजम मनषधे गररएको काम गरेमा, 

(ग) दफा ४९ िा ५० बमोशजम म्र्ादमभर सूचना नगरेमा, 

(घ)  दफा ५१ बमोशजमको मनदेशनको पालना नगरेमा । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले ददएको 

आदेशमा शचत्त नबझु्ने व्र्शिले पैंिीस ददनमभर उच्च अदालि समि उजूरी ददन  

सक्नेछ । 

५३. अमधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्न े : (१) र्ो ऐन बमोशजम नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै 

अमधकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्ायलर्, मनकार् 

िा अमधकारीले प्रर्ोग गनय पाउने गरी प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 (२) र्ो ऐन बमोशजम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त कुनै अमधकार प्रदेश सरकारले 

प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्ायलर्, मनकार् िा अमधकारीले प्रर्ोग गनय 

पाउने गरी प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।  

५४. समममि गठन गने अमधकार : पर्यटन हिकासको काममा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र 

सिुाि ददन नेपाल सरकारले सरकारी र गैरसरकारी व्र्शिहरू सशम्ममलि भएको पर्यटन 

हिकास समममि गठन गनय सक्नेछ । 

५५. नपेाल सरकारले चलाएको पर्यटन सम्बन्धी कारोबारमा र्ो ऐन लागू नहनुे : नेपाल 

सरकारले चलाएको कुनै ट्राभल िा टे्रहकङ्ग एजेन्सी, होटल िा Xदफा ४५क. बमोशजमको 

                                                 
 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

 नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

X पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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पर्यटन व्र्िसार् नेपाल सरकारले मनर्िु गरेको पथ प्रदशयकको सम्बन्धमा र्ो ऐनको 

कुनै िा सबै व्र्िस्था लागू नहनुे गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गनय सक्नेछ । 

५६. मनर्म बनाउन ेअमधकार : र्ो ऐनको उदे्दश्र् कार्ायन्िर्न गनय नेपाल सरकारले मनर्महरू 

बनाउन सक्नेछ । 

५७. िारेजी र बचाउ : (१) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ िारेज गररएको छ । 

 (२) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ अन्िगयि ट्राभल एजेन्सी िथा पथ प्रदशयकले 

पाएको इजाजिपर र्सै ऐन बमोशजम पाएको मामननेछ । 

 (३) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ अन्िगयि पर्यटक स्िरको होटल भनी दिाय 

भएको होटल र्सै ऐन अन्िगयि दिाय भएको मामननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्र् : (१) पर्यटन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४२ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :–  

 (क) “उचाइमा जान ेभररर्ा” को सट्टा “उचाइमा जाने कामदार” । 

 (ि) “स्थानीर् भररर्ा” को सट्टा “स्थानीर् कामदार” । 

(२) पर्यटन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :–  

       “रेषु्टरा”ँ भन्न ेशब्दको सट्टा “रेषु्टराँ िथा ररजटय” । 

(३)   केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :– 

       "श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


