
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नऩेार, वैशाख ७ गते, २०७९ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १ 

बाग 1 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम  

हेटौँडा, नेऩार 
फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

 

सॊवत ्२०७८ सारको ऐन नॊ. ५ 
प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशङ्झबत्रका करा, सॊस्कृङ्झत, सम्ऩदा सॊयऺण, सम्फर्द्वन, ऩमवटकीम 
ऺेत्र एवॊ धाङ्झभवक, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक रगामतका ऩमवटकीम भहत्वका 
ङ्जवषम य गङ्झतङ्जवङ्झधको ऩङ्जहचान, व्मवस्थाऩन एवॊ प्रवर्द्वन गयी प्रदेशराई 
उत्कृष्ट ऩमवटकीम गन्तव्मको रुऩभा ङ्जवकास गनव, प्रदेशङ्झबत्र घङ्टम्न आउन े
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आन्तङ्चयक य फाह्य ऩमवटकराई सयर, सहज तथा गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनव 
तथा ङ्झनजी ऺेत्रको सहकामवभा ऩमवटनभैत्री वातावयण ङ्झनभावणका साथै 
ऩमवटनराई सभङृ्जर्द्को भहत्वऩूणव आधायको रुऩभा ङ्जवकास गयी नागङ्चयकको 
जीवन स्तयभा सङ्टधाय गनव आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनव वाञ्छनीम 
बएकारे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप् त नाभ य  प्रायम्ब: (1) मस ऐनको नाभ “प्रदेश ऩमवटन ऐन, 
२०७८” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “इजाजत ङ्छदने ङ्झनकाम” बन् नारे भन्त्रारम वा कामावरम 

वा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोकी ङ्छदएको ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ख) “इजाजत ऩत्र (अनङ्टभङ्झत ऩत्र)” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
ऩमवटन व्मवसाम/उद्योग गनव वा ऩथप्रदवशक (गाइड) 
को काभ गनव ङ्छदइने इजाजत ऩत्र सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ग) “उचाईभा जान े श्रङ्झभक” बन् नारे आधाय ङ्ञशङ्जवयबन्दा 
भाङ्झथ आवश्मक भारसाभान रैजाने ल्माउने ऩमवटन 
श्रङ्झभक सम्झनङ्ट ऩछव। 

(घ) “उद्योग/व्मवसाम सङ् घ” बन् नारे उद्योगी/व्मवसामीको 
छाता सङ् गठन सम्झनङ्ट ऩछव। मो शब्दरे ङ्जवषमगत 
सङ् घराई सभेत जनाउॉछ। 
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(ङ) "कामावरम" बन् नारे भन्त्रारम‚ भन्त्रारम अन्तगवतका 
ऩमवटन कामावरम य प्रदेश सयकायरे ऩमवटन सम्फन्धी 
सेवा ङ्छदने बनी तोकेका अन्म कामावरम सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(च)  “घयफास (होभस्टे)” बन् नारे स्थानीम भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत, 

ऩयम्ऩया झल्कने गयी आवास, स्थानीम ऩङ्चयकाय य 
भनोयञ् जन सभेत प्रदान गने उद्देश्मरे ग्राभीण ऺेत्रभा 
आफ्नै घयभा व्मङ्ञक्तगत वा साभूङ्जहक रुऩभा सञ् चारन 
गङ्चयएको व्मवसाम सम्झनङ्ट ऩदवछ। 

(छ) “जरमात्रा एजेन्सी” बन् नारे जरमात्रा व्मवसाम गनवको 
राङ्झग इजाजत प्राप् त पभव वा कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ज)  “जरमात्रा ऩथप्रदवशक (ङ्चयबय गाइड)” बन् नारे जरमात्रा 
टोरीराई जरमात्राभा सहमोग गने काभको राङ्झग ऐन 
फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछव। 

(झ)  “जरमात्रा” बन् नारे कामक, क्माटार् माफ्ट, भोटयफोट, 
ऩानी जहाज, डङ्टङ्गा, नाउ वा अन्म मस्तै प्रकृङ्झतका नदीभा 
तैङ्चयने र् माङ्ञफ्टङ रगामतका भनोयञ् जनात्भक गङ्झतङ्जवङ्झध, 
जरमात्राको साधन प्रमोग गयी भनोयञ् जन, प्राकृङ्झतक वा 
साॊस्कृङ्झतक दृश्मावरोकनको राङ्झग नदीभा गङ्चयने मात्रा 
सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ञ)  “जरमात्री” बन् नारे एक वा एकबन्दा फढी सदस्म 
बएको जरमात्रा गने व्मङ्ञक्त वा व्मङ्ञक्तहरुको टोरी 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ट)  “ट्राबर एजेन्सी” बन् नारे आन्तङ्चयक तथा वाह्य  ऩमवटक 
वा अन्म व्मङ्ञक्तको ङ्झनङ्झभत्त शङ्टल्क ङ्झरई स्वदेश तथा 
ङ्जवदेशभा भ्रभण, फसोफास तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा 
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दृश्मावरोकन सम्फन्धी प्रफन्ध ङ्झभराउने य हवाई ङ्जटकट, 

फस ङ्जटकट तथा टे्रन ङ्जटकट रगामत अन्म सवायी 
साधनको व्मवस्था गनव, ऩमवटकीम प्रवेशाऻा (ङ्झबषा) को 
व्मवस्थाको राङ्झग काभ गनव तथा ऩमवटकीम मातामात 
सञ्चारन गनव इजाजत प्राप् त पभव वा कम्ऩनी सम्झनङ्ट 
ऩदवछ। 

(ठ) “टे्रङ्जकङ्ग एण्ड भाउन्टेङ्झनमङ्चयङ् ग एजेन्सी” बन् नारे ऩमवटक 
वा अन्म व्मङ्ञक्तहरुराई ङ्जवङ्जवध प्राकृङ्झतक एवॊ साॊस्कृङ्झतक 
दृश्मावरोकनको राङ्झग भ्रभण, फसोफास सम्फन्धी प्रफन्ध 
ङ्झभराउने उद्देश्मरे शङ्टल्क ङ्झरई ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩववतीम 
स्थानहरुभा ऩदमात्रा, यभाइरो टे्रङ्जकङ्ग दौड, भाउन्टेन 
फाइकीङ्ग, स्भङृ्झत दौड, आधाय ङ्ञशङ्जवय वयऩय हङ्टने म्मायाथङ्टन 
दौड, ङ्जवशेष ऩवव तथा ङ्छदनहरुको सम्झनाभा गङ्चयने टे्रङ्जकङ्ग 
दौड, म्मायाथङ्टन दौड तथा ऩववतायोहण गयाउने इजाजत 
प्राप्त पभव वा कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ड) “तोङ्जकएको" वा ×तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ऐन वा 
मस ऐन अन्तगवत फनेका ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ढ)  “नेऩारी ऩमवटक” बन् नारे नेऩारको एक स्थानफाट अकको  
स्थानभा ऩमवटकीम उद्देश्मरे भ्रभण गने नेऩारी नागङ्चयक 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ण) “ऩथप्रदवशक (गाइड)” बन् नारे ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरई ऩमवटकको 
साथभा यहने गयी धाङ्झभवक ऩथप्रदवशक (ङ्चयङ्झरङ्ञजमस 
गाइड), ऩदमात्रा प्रदशवक (टे्रङ्जकङ्ग गाइड), ऩववतीम 
ऩथप्रदवशक (भाउन्टेन गाइड), धाङ्झभवक-साॊस्कृङ्झतक 
ऩथप्रदवशक (कल्चयर गाइड), जरमात्रा ऩथप्रदवशक 
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(ङ्चयबय गाइड), छाॉगो योहण ऩथप्रदवशक (क्मानोङ्झनङ्घ 
गाइड), सपायी ऩथप्रदवशक (सपायी गाइड), सम्ऩदा 
ऩथप्रदवशक (हेङ्चयटेज गाइड), स्थानीम ऩथप्रदवशक वा 
अन्म ऩमवटन गङ्झतङ्जवङ्झध सम्फन्धी ङ्जवङ्झबन् न जानकायी 
गयाउन ऩथप्रदशवनको राङ्झग काभ गनव भान्मता प्राप् त 
सॊस्थाफाट ताङ्झरभ ङ्झरई इजाजत प्राप् त व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट 
ऩछव। मो शब्दरे प्रभङ्टख ऩथप्रदवशक (भेन गाइड) 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(त) “ऩदमात्रा ऩथप्रदवशक (टे्रङ्जकङ्ग गाइड)” बन् नारे ऩदमात्रा 
ऺेत्रभा भ्रभण गनव आउने ऩमवटकराई ऩदमात्राभा 
ऩथप्रदशवनको काभ गनव भान्मता प्राप् त सॊस्थाफाट ताङ्झरभ 
ङ्झरएको इजाजत प्राप् त व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछव। 

(थ)  "ऩमवटक मातामात एजेन्सी" बन् नारे कङ्ट नै ऩङ्झन स्वदेशी 
वा ङ्जवदेशी ऩमवटकको सवायीका राङ्झग शङ्टल्क ङ्झरई 
ऩमवटक मातामात सञ् चारन गनव गयाउन इजाजत प्राप् त 
तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको सवायी साधन उऩरब्ध 
बएको पभव वा कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(द) "ऩमवटक मातामात" बन् नारे ऩमवटकको सवायीका राङ्झग 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव बएको तोङ्जकएको 
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको सवायी साधन सम्झनङ्ट ऩछव। मो 
शब्दरे ऩमवटकको साभान ओसाने सवायी साधन 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(ध) “ऩमवटक” बन् नारे ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकफाट भ्रभणको राङ्झग 
नेऩारभा आई मस प्रदेशभा ऩमवटकीम उद्देश्मरे आउन े
गैय नेऩारी नागङ्चयकराई सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे 
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प्रदेशङ्झबत्र ऩमवटकीम उद्देश्मरे भ्रभण गने नेऩारी 
नागङ्चयक सभेतराई जनाउॉछ। 

(न) "ऩमवटन एजेन्सी" बन् नारे ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन 
गनव दपा १२ फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त पभव वा कम्ऩनी 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ऩ)  “ऩववतायोहण” बन् नारे ऩथप्रदवशक (गाइड) को सहामता 
ङ्झरई इजाजत प्राप् त ङ्जहभारभा ऩववतायोहण सम्फन्धी 
ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(प) “ऩववतीम ऩथप्रदवशक (भाउण्टेन गाइड)” बन् नारे आधाय 
ङ्ञशङ्जवयबन्दा भाङ्झथ आयोहीहरूसॉग आयोहणभा ऩववतीम 
ऩथप्रदवशक (भाउन्टेन गाइड) को काभ गने, तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको मोग्मता तथा ताङ्झरभ ङ्झरएको इजाजत प्राप् त 
ऩथप्रदवशक (गाइड) सम्झनङ्ट ऩछव। 

(फ) “प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत” बन् नारे ऩमवटन ऺेत्रको 
ङ्जवकास एवभ ्प्रवर्द्वनका राङ्झग मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन 
गङ्चयएको प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ब)  "प्रदेश सयकाय" बङ्ङारे फागभती प्रदेश सयकाय सम्झनङ्ट 
ऩछव। 

(भ)  “प्रदेश” बङ्ङारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछव। 

(म)  “प्रभङ्टख ऩववतीम ऩथप्रदवशक (भाउण्टेन ङ्झरडय)” बन् नारे 
स्थानीम श्रङ्झभकहरुको फन्दोफस्त गने, आधाय ङ्ञशङ्जवय 
तथा उचाईभा जाने श्रङ्झभकहरुको नेततृ्व गने, ऩववतीम 
प्रभङ्टख ऩथप्रदवशकको काभ गनव इजाजत प्राप् त 
ऩथप्रदवशक (गाइड) सम्झनङ्ट ऩछव। 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

7 

(य)  "भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन" बन् नारे केफरकाय, एम्मूज्भेन्ट 
ऩाकव , पन ऩाकव , वाटय पन ऩाकव  तथा अन्म भनोयञ् जन 
ऩाकव  रगामतका ङ्जिमाकराऩहरु सम्झनङ्ट ऩछव। 

(र)  "भन्त्रारम" बन् नारे फागभती प्रदेश सयकायको ऩमवटन 
हेने भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(व)  "सम्ऩदा" बन् नारे प्रदेशको प्राकृङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभवत 
साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, वैऻाङ्झनक, 

आध्माङ्ञत्भक, सौन्दमवऩयक वा साभाङ्ञजक दृङ्ञ टकोणफाट 
भानव जाङ्झतका राङ्झग भहत्त्वऩूणव भाङ्झनने कङ्ट नै ऩङ्झन वस्तङ्ट, 
स्थर, नदीनारा, वनस्ऩङ्झत तथा जीवजन्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछव। 

(श) “सम्ऩकव  व्मङ्ञक्त” बन् नारे स्की तथा ङ्जहभतारभा 
डाइङ्झबङको राङ्झग भान्मता प्राप् त सॊस्थाफाट ताङ्झरभ ङ्झरई 
सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको रुऩभा काभ गनव इजाजत प्राप् त व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ष) “साॊस्कृङ्झतक ऩथप्रदवशक (कल्चयर गाइड)” बन् नारे 
साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा ऺेत्रभा भ्रभण गनव आउन े
ऩमवटकहरुको टोरीराई साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा मात्राभा ऩथ 
प्रदशवन गनव इजाजत प्राप् त साॊस्कृङ्झतक ऩथप्रदवशक 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(स) “साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सी” बन् नारे स्कीई तथा 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गनवको राङ्झग 
इजाजत प्राप् त पभव वा कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछव। अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदने ङ्झनकामफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय साहङ्झसक ऩमवटन 
सम्फन्धी अन्म कामव गनव सक्नेछ। 

(ह)  “साहङ्झसक ऩमवटन” बन् नारे ङ्ञस्कइङ्ग, र् माङ्ञफ्टङ्ग, 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग, हेरी ङ्ञस्कइङ्ग, जीऩ फ्रामय, 
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ऩायाभोटङ्चयङ्ग, फङ्ञन्ज जङ्ञम्ऩङ्ग, क्मानोङ्झनङ्ग, हेङ्झर डाइङ्झबङ्ग, 
स्काई डाइङ्झबङ, प्मायाग्राईङ्झडङ, फरङ्टङ्झनङ, क्मानोङ्जऩ 
वाङ्जकङ्ग, यक क्राइङ्ञम्फङ्ग, भाउन्टेन फाइङ्जकङ्ग रगामत 
अन्म मस्तै गङ्झतङ्जवङ्झध सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ऺ) “स्थानीम तह” बन् नारे गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, 
उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछव। 

(त्र)  “स्थानीम ऩथप्रदवशक (रोकर गाइड)” बन् नारे स्थानीम 
ऺेत्रभा ऩथप्रदशवनको राङ्झग स्थानीम तहफाट इजाजत 
प्राप् त सॊस्थाद्बाया सञ् चाङ्झरत ताङ्झरभ/प्रङ्ञशऺणभा उतीणव 
बई स्थानीम ऺेत्रभा ऩथप्रदशवनको राङ्झग स्थानीम 
तहफाट इजाजत प्राप् त व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ऻ)  “होटर” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बई सञ् चारन 
हङ्टने होटर सम्झनङ्ट ऩछव। 

 

ऩङ्चयच्छेद -२ 

होटर, ताये(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, 
ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय  सम्फन्धी व्मवस्था 

३. सञ् चारन गनव इजाजत ङ्झरनङ्ट ऩने: (1) कसैरे होटर, ताये (स्टाय) 
होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, 
राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय सञ् चारन गनव चाहेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ 
इजाजत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(2) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा पभव वा कम्ऩनीरे आफ्नो होटर, 
ताये(स्टाय) होटर,ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, 
ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायराई ऩमवटक स्तयभा दताव गयाउन 
भन्त्रारम वा कामावरम सभऺ तोङ्जकएको वगीकयणभा दताव हङ्टन े
गयी दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दयखास्त प्राप् त बएऩङ्झछ 
कामावरमरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी तीस ङ्छदनङ्झबत्र तोङ्जकएको 
वगीकयणभा दताव गयी दताव प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दताव प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩूवव 
ङ्झनवेदनसाथ सॊरग्न ङ्जववयणभा थऩ व्महोया खङ्टराउनङ्ट ऩने बए 
खङ्टराउन रगाउन वा थऩ कागजऩत्र आवश्मक बए त्मस्तो 
कागजऩत्र दाङ्ञखरा गयाउन कामावरमरे ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको आदेश बएभा आदेश 
फभोङ्ञजभको ङ्जववयण वा कागजऩत्र प्राप् त बएको एक्काइस ङ्छदनङ्झबत्र य 
आदेश ङ्छदनङ्ट नऩने बए ङ्झनवेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो 
होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ 
तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको राङ्झग कामावरमरे 
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरएय दताव गयी अनङ्टसूची-२ 
फभोङ्ञजभको इजाजत ऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ दताव गयी इजाजत ऩत्र ङ्छदन 
नसङ्जकन े बए त्मस्तो आधाय य कायण खङ्टराई दताव गनव नङ्झभल्न े
व्महोयाको ङ्झरङ्ञखत जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजत प्राप् त होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, 
रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय मसै ऐन 
अन्तगवत इजाजत प्राप् त ङ्झरएको भाङ्झननछे। 

(8) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ याङ्झत्रकारीन फासको सङ्टङ्जवधा 
प्रदान गने गयी स्थाऩना बइसकेका प्रदेशङ्झबत्रका कङ्ट नै ऩङ्झन होटर  

मो ऐन रागङ्ट बएको छ भङ्जहनाङ्झबत्र प्रदेश ऩमवटन हेने सम्फङ्ञन्धत 
कामावरमभा दताव गनङ्टव ऩनेछ। 
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४. उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट ऩने सङ्टङ्जवधा य स्तय ङ्झनधावयण: (1) होटर, ताये 
(स्टाय) होटर,ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, 
ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(२) कामावरमरे होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक 
स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा 
फायराई त्मसभा यहेको सङ्टङ्जवधाको आधायभा वगीकयण गयी स्तय 
ङ्झनधावयण गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ वगीकयण गयी स्तय ङ्झनधावयण 
गने सम्फन्धभा सङ्टझाव ङ्छदनको राङ्झग भन्त्रारमरे मो ऐन रागङ्ट 
बएको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र फढीभा एक भङ्जहनाको अवङ्झध तोकी अध्मऺ 
सङ्जहत होटर सङ् घ, येष्टङ्ट येन्ट सङ् घका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवऻ सभेत यहन े
गयी फढीभा सात सदस्मीम स्तय ङ्झनधावयण सङ्झभङ्झत गठन 
गनेछ।स्तय ङ्झनधावयण सङ्झभङ्झतफाट प्राप् त सङ्टझावका आधायभा एक 
भङ्जहनाङ्झबत्र भन्त्रारमरे स्तय ङ्झनधावयण गयी कामावन्वमन गनेछ। 

५. ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन वा ऩयीऺण गने अङ्झधकाय: (1) ङ्जवषमगत 
सङ् घरे आफ्ना सदस्महरुको ङ्झनयीऺण गनेछ य सो को प्रङ्झतवेदन 
सम्फङ्ञन्धत कामावरम य भन्त्रारमभा आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको 
तीन भङ्जहनाङ्झबत्र ऩेश गने छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺण गदाव तोङ्जकएको 
स्तय फभोङ्ञजभको खाद्य ऩदाथव य सेवा सङ्टङ्जवधा नऩाइएभा सङ्टधाय गनव 
तीन भङ्जहनासम्भको म्माद ङ्छदन सक्नेछ। 

(3) भन्त्रारमरे दपा ३ फभोङ्ञजभ दताव बएको होटर, 
ताये (स्टाय) होटर,ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा 
ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको आकङ्ञस्भक अनङ्टगभन गनव 
य त्मसभा प्रमोग गङ्चयन ेखाद्य ऩदाथव य सेवा सङ्टङ्जवधाको अनङ्टगभन 
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गनव प्रङ्ञशऺण/ताङ्झरभ प्राप् त कभवचायीराई अनङ्टगभन अङ्झधकायी तोक्न 
सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन अङ्झधकायीराई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको प्रङ्ञशऺण/ताङ्झरभको व्मवस्था भन्त्रारमरे 
गनेछ। 

(5) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै होटर, ताये (स्टाय) 
होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, 
राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको आकङ्ञस्भक अनङ्टगभन गदाव वा त्मसभा 
प्रमोग गङ्चयने खाद्य ऩदाथव य सेवा सङ्टङ्जवधा ऩयीऺण गदाव तोङ्जकएको 
स्तय फभोङ्ञजभ नऩाइएभा अनङ्टगभन अङ्झधकायीरे त्मस्तो होटर, ताये 
(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, 
ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायराई खाद्य ऩदाथवका हकभा फढीभा 
सात ङ्छदन य अन्म सेवा सङ्टङ्जवधाको हकभा तोङ्जकएको स्तय कामभ 
गयाउन तीस ङ्छदनको म्माद नफढ्ने गयी सभम प्रदान गनङ्टव ऩनेछ।। 

(6) प्राप् त म्मादङ्झबत्र सङ्टधाय गनङ्टव ऩने बनी उल्रेख बएका 
खाद्य ऩदाथव फाहेकका ङ्जवषमहरु ऩूणव रुऩभा सङ्टधाय हङ्टन नसकेभा 
म्माद सभाप् त हङ्टन ङ्ट अगावै बएका प्रगङ्झत य सङ्टधायका फाॉकी काभका 
राङ्झग आवश्मक ऩने अवङ्झधका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी सभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(७) उऩदपा (5) य (6)  फभोङ्ञजभ म्माद ङ्छदॉदा ऩङ्झन 
तोङ्जकएको स्तय कामभ गनव नसकेभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
होटर, ताये (स्टाय) होटर,ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ 
तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको राङ्झग स्वीकृत 
स्तयबन्दा तल्रो स्तयको वङ्झगवकयण तोक्न वा एक भङ्जहनासम्भ 
ङ्झनरम्फन गनव सक्नछे। 
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(8) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन वा तल्रो स्तय 
कामभ बएको होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, 
रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायरे ङ्झनरम्फन 
पङ्ट कङ्ट वा गयी साङ्जवकको स्तय कामभ गयी ऩाउन ङ्झनवेदन ङ्छदएभा 
ङ्झनवेदन प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र कामावरमरे जाॉचफङ्टझ 
गयी तल्रो स्तयको वगीकयण कामभ यान े वा ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा 
गयी स्वीकृत स्तय कामभ गने सम्फन्धभा ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ। 

(९) कामावरमको ङ्झनणवम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा ऩैँङ्झतस 
ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारमभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

६. भोरको सूचना प्रकाङ्ञशत गनङ्टव ऩने: दपा ३ फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त 
प्रत्मेक होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, 
ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायरे आफ्नो दय वा 
भूल्मको सूचना कामावरम वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ प्रत्मेक 
आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको तीस ङ्छदनङ्झबत्र वा त्मस्तो सेवा 
प्रदामकरे भोर ऩङ्चयवतवन गयेको सात ङ्छदनङ्झबत्र ऩठाइव ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा प्रकाशन गयी प्रचाय सभेत गनङ्टव ऩनेछ। 

७. होटर, ताये(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा 
ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय उऩय फन्देज: दपा ३ 
फभोङ्ञजभ दताव नबएको होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको 
होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायरे 
देहामको कङ्ट नै काभ गनव गयाउन ऩाउन ेछैन:- 

(क) होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, 
रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय 
बन् ने अथव राग्ने गयी कङ्ट नै शब्द वा ङ्ञचन्ह आफ्नो 
साइनफोडव, ङ्जवऻाऩन वा कायोफायभा प्रमोग,  

वा 
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(ख) ऩमवटकको फसोफास वा खानङ्जऩनको प्रफन्धको ङ्झनङ्झभत्त 
ङ्जवदेशभा  सम्ऩकव  वा ङ्जवऻाऩन। 

8.   अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण य ऩयीऺणका राङ्झग ङ्जवशषे सॊमन्त्र सम्फन्धी 
व्मवस्था्  (1) प्रदेश सयकाय, भातहतको ङ्झनकामफाट इजाजत 
ङ्झरई सञ् चारन हङ्टन ेऩमवटन उद्योग/व्मवसामको अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण 
य ऩयीऺणका राङ्झग प्रदेश सयकायरे ङ्जवशेष सॊमन्त्र ङ्झनभावण गनव 
सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्झनभावण हङ्टन े सॊमन्त्रको नाभ 
तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

9. इजाजत ऩत्रको अवङ्झध य नवीकयण: (१) होटर, ताये (स्टाय) 
होटर,ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, 
राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको इजाजत ऩत्रको अवङ्झध ऩाॉच वषवको 
हङ्टनेछ। इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन चाहनेरे इजाजत ऩत्रको 
अवङ्झध सभाप् त हङ्टन ङ्ट अगावै अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको नवीकयण शङ्टल्क 
ङ्झतयी नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अगाङ्झड प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक 
स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज,  होभस्टे 
तथा फायरे मो ऐन रागङ्ट बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषवङ्झबत्र नवीकयण 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदा कङ्ट नै होटर, ताये (स्टाय) होटर, 
ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, 

होभस्टे तथा फायरे इजाजत ऩाएको अवङ्झध ऩाॉच वषवबन्दा कभ 
बएभा ऩाॉच वषवको अवङ्झध व्मङ्झतत बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषवङ्झबत्र 
नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र कसैरे 
इजाजत ऩत्र नवीकयण नगयाएभा प्रत्मेक वषवको राङ्झग नवीकयण 
शङ्टल्कको दोब्फय शङ्टल्क ङ्झतयी ऩाॉच वषवङ्झबत्र इजाजत ऩत्र नवीकयण 
गयाउन सक्नछे।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन कसैरे 
इजाजत ऩत्र नवीकयण नगयाएभा त्मस्तो इजाजत ऩत्र स्वत् यद्द 
हङ्टनेछ। मसयी इजाजत नवीकयण नगयी यद्द बएभा त्मस्तो होटर, 
ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा 
ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फायको प्रोप्राइटय वा कङ्ट नै ऩङ्झन 
साझेदाय बएको व्मङ्ञक्तको नाभफाट एक वषवसम्भ ऩङ्टन: सोही नाभ 
वा अन्म नाभफाट इजाजत ङ्छदइने छैन। 

10. घयफास (होभस्टे) दताव, सञ् चारन य ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मवस्था: 
(1) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सभङ्टदामरे होभस्टे सञ् चारन गनव चाहेभा 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा दताव गयाएय भात्र सञ् चारन गनङ्टव ऩनेछ। 

(2) घयफास (होभस्टे) को दताव, सञ् चारन य ङ्झनमभन 
सम्फन्धी व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(3) घयफास (होभस्टे) सञ् चारन गनव ऩाउन े ऺेत्र 
सम्फन्धभा ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा भन्त्रारमरे ङ्झनणवम गनेछ। 

   

ऩङ्चयच्छेद - ३ 

एजेन्सी सञ् चारन इजाजत य नवीकयण  सम्फन्धी व्मवस्था 
११.  इजाजत ङ्झरई एजेन्सी सञ् चारन गनव सक्न:े प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 

दताव बएका पभव वा कम्ऩनीरे एजेन्सी सञ् चारन गनवका राङ्झग 
कामावरमफाट इजाजत ङ्झरई देहाम फभोङ्ञजभका एजेन्सी खोल्न सक्न े
छन।् 

(क) ऩमवटन जरमात्रा एजेन्सी, 
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(ख) ट्राबर एजेन्सी, 
(ग) ऩमवटक मातामात एजेन्सी, 
(घ) टे्रङ्जकङ्ग/भाउन्टेङ्झनमङ्चयङ्ग एजेन्सी, 
(ङ) साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सी। 

१2. पभव वा कम्ऩनी दताव हङ्टन ङ्ट ऩने : (१) प्रदेशङ्झबत्र एजेन्सी सञ् चारन गनव 
इजाजत ङ्झरन चाहनेरे अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको जामजेथा‚ चारङ्ट तथा 
च ङ्टक्ता ऩूॉजी बएको पभव  वा  कम्ऩनी  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ  दताव  
गयेको हङ्टन ङ्ट  ऩनेछ।  

(२) इजाजत ऩत्रको राङ्झग दयखास्त ङ्छदने एजेन्सीरे 
इजाजत ऩत्र  ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ इजाजत ऩत्रको अवङ्झधबय सङ्टयऺण फाऩत 

अनङ्टसूची-३ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको फैंक ग्मायेन्टी भन्त्रारम वा 
कामावरमको नाभभा याख् नङ्ट ऩनेछ। 

(३) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ इजाजत ऩत्र ङ्झरई सकेका 
एजेन्सीरे इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउॉदाका फखत उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको चारू वा च ङ्टक्ता ऩूॉजी कामभ गयी उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभको फैंक ग्मायेन्टी अटङ्टट यहेको प्रभाण ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(४) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै एजेन्सी ऩङ्ञब्रक ङ्झरङ्झभटेड कम्ऩनीको रूऩभा दताव गदाव 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्ञब्रक ङ्झरङ्झभटेड कम्ऩनीको राङ्झग 
आवश्मक च ङ्टक्ता ऩङ्टॉजी  कामभ  गनङ्टव  ऩनेछ। 

१3. इजाजत ऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था: (1) एजेन्सीको काभ गनव चाहन े
पभव वा कम्ऩनीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र ङ्झरनङ्ट  ऩनेछ। 

(2) एजेन्सीको इजाजत ङ्झरन चाहने  पभव वा कम्ऩनीरे 
आवश्मक ङ्जववयण सङ्जहत कामावरम सभऺ दयखास्त  ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको दयखास्त प्राप् त बएऩङ्झछ 
कामावरमरे जाॉचफङ्टझ गयी दयखास्तवाराराई जरमात्रा वा ट्राबर 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

16 

वा टे्रङ्जकङ्ग वा ऩमवटक मातामात वा साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सीको 
काभ गनव सऺभ देखेभा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरई 

अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा एक भङ्जहनाङ्झबत्र इजाजत ऩत्र प्रदान 
गनेछ। 

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र प्रदान गनवका 
राङ्झग कामावरमरे थऩ ङ्जववयण वा कागजऩत्र आवश्मक भहसङ्टस 
गयेभा  ऩन्र ङ्छदनको म्माद  ङ्छदई त्मस्तो ङ्जववयण वा कागजऩत्र ऩेश 
गनव सम्फङ्ञन्धत दयखास्तवाराराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ य 
दयखास्तवारारे त्मस्तो ङ्जववयण वा कागजात तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र 
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(5) उऩदपा (3) य (4) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाव वा थऩ 
ङ्जववयण य कागजात अध्ममन गदाव इजाजत ङ्छदन नसङ्जकन ेदेङ्ञखएभा 
इजाजत ङ्छदन नसक्ने कायण सभेत खङ्टराई ङ्झनणवम गयी ङ्झनणवम 
गयेको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र दयखास्तवाराराई  ङ्झरङ्ञखत जानकायी 
ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ। 

(6) उऩदपा (5) फभोङ्ञजभको जानकायी ऩाउने व्मङ्ञक्तरे 
त्मस्तो जानकायी उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा तीस ङ्छदनङ्झबत्र  भन्त्रारमभा 
ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ। 

(7) उऩदपा (6) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन प्राप् त बएभा 
भन्त्रारमरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र आवश्मक ङ्झनणवम गनङ्टव  ऩनेछ य त्मस्तो 
ङ्झनणवम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

(८) मो ऐन जायी हङ्टन ङ्ट अगावै प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ  

इजाजत  प्राप् त  एजेन्सी मसै ऐन अन्तगवत  इजाजत  प्राप् त  बएको 
भाङ्झननेछ। 

१4. इजाजत ऩत्रको अवङ्झध य नवीकयण: (१) एजेन्सीको इजाजत 
ऩत्रको अवङ्झध ऩाॉच वषवको  हङ्टनेछ। इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन 
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चाहने एजेन्सीरे इजाजत ऩत्रको अवङ्झध सभाप् त  हङ्टनङ्ट अगावै  

अनङ्टसूची-४  फभोङ्ञजभको शङ्टल्क  ङ्झतयी  इजाजत ऩत्र  नवीकयण  गयाउनङ्ट  
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्माद सभाप् त बएऩङ्झछ 
कसैरे इजाजत ऩत्र  नवीकयण गनव चाहेभा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको 
थऩ नवीकयण दस्तङ्टय ङ्झतयी इजाजत ऩत्र  नवीकयण गयाउन 
सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन कसैरे 
इजाजत ऩत्र नवीकयण नगयाएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना 
ङ्झतयी नवीकयण गनव सङ्जकन ेछ। मसयी इजाजत नवीकयण नगयी 
यद्द बएभा त्मस्तो एजेन्सीको प्रोप्राइटय वा कङ्ट नै ऩङ्झन साझेदाय 
बएको व्मङ्ञक्तको नाभफाट एक वषवसम्भ ऩङ्टन: सोही नाभ वा अन्म 
नाभफाट इजाजत ङ्छदइने छैन। 

१5. इजाजत ऩत्र नङ्छदइन:े (1) देहाम फभोङ्ञजभको व्मङ्ञक्त यहेको पभव 
वा कम्ऩनीराई कङ्ट नै ऩङ्झन एजेन्सी सञ् चारन वा ऩमवटन गङ्झतङ्जवङ्झध 
सञ् चारनको राङ्झग  इजाजत ऩत्र ङ्छदइन े छैन :- 

(क) कयाय सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कयाय 
गनव मोग्मता नबएको व्मङ्ञक्त  वा पभव वा 
कम्ऩनी, 

(ख) साहङ्टको दाभासाहीभा ऩयेको व्मङ्ञक्त  वा पभव वा  
कम्ऩनी, 

(ग) दपा १८ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै  ऩङ्झन एजेन्सीको 
इजाजत ऩत्र खायेज बई सो ङ्झभङ्झतरे तीन वषव 
अवङ्झध ब ङ्टक्तान गयी नसकेको पभव वा कम्ऩनी, 
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(घ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा दोषी 
प्रभाङ्ञणत बई कैदको सजाम ऩाई कैद  ब ङ्टक्तान 
बएको एक वषवको अवङ्झध ननाघेको व्मङ्ञक्त, 

(ङ) गम्बीय प्रकृङ्झतको पौजदायी  अऩयाधभा 
अदारतभा भङ्टद्दा चङ्झरयहेको व्मङ्ञक्त  वा पभव वा 
कम्ऩनी, 

(च) कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभा कारो सूचीभा ऩयेको अवङ्झध 
तीन वषवको व्मङ्झतत नगयेको व्मङ्ञक्त वा पभव  वा 
कम्ऩनी। 

(२) उऩदपा (1)  फभोङ्ञजभको अवस्था बएभा दपा १२  

फभोङ्ञजभ  इजाजत प्राप् त पभव वा कम्ऩनीको इजाजत भन्त्रारम वा 
कामावरमरे ङ्झनरम्फन वा खायेज गनव सक्नछे। 

१6. शङ्टल्क फायेको सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने: मस ऐन  फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त 
एजेन्सीरे आपूरे उऩरब्ध गयाएको सङ्टङ्जवधा  फाऩत ऩमवटकफाट 
ङ्झरइने शङ्टल्कको सूचना कामावरम वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ 
प्रत्मेक आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको तीस ङ्छदनङ्झबत्र वा त्मस्तो सेवा 
प्रदामकरे शङ्टल्क ऩङ्चयवतवन गयेको सात ङ्छदनङ्झबत्र ऩठाइव ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा प्रकाशन गयी प्रचाय सभेत गनङ्टव ऩनेछ। 

 

१7. ऩङ्चयवत्मव ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा ङ्झफर ब ङ्टक्तानी गनङ्टव ऩने: (१)  मस ऐन 
फभोङ्ञजभ एजेन्सीरे ऩमवटकराई सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा नेऩार 
सयकायरे तोकेको ऩङ्चयवत्मव ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा ङ्झफर ब ङ्टक्तानी तोङ्जकए 

फभोङ्ञजभ गनङ्टव  ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩारङ्झबत्र वा ङ्जवदेशभा 
आजवन  गयेको सफै ङ्जवदेशी भङ्टद्राको कायोफाय नेऩार याष्ड फैंक  

भापव त गनङ्टव  ऩनेछ। 
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(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कायोफायको ङ्झफर ब ङ्टक्तानी 
नेऩार याष्ड फैंकफाट स्वीकृङ्झत प्राप् त िेङ्झडट काडव, क्मङ्टआय कोड 
जस्ता ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट गनव सक्नेछ। 

१8. इजाजत ऩत्र ङ्झनरम्फन तथा खायेज गने: (1) देहामको अवस्थाभा 
कामावरमरे एजेन्सीको इजाजत ऩत्र फढीभा छ भङ्जहना 
अवङ्झधसम्भको राङ्झग  ङ्झनरम्फन गनव सक्नछेन ्:- 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभको 
कङ्ट नै कङ्ट या उल्रङ् घन गयेभा,  

(ख) भन्त्रारम वा कामावरमराई ङ्छदनङ्ट ऩने सूचना 
तोकेको अवङ्झधङ्झबत्र  नङ्छदएभा वा गरत सूचना 
ङ्छदएभा। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र ङ्झनरम्फन गनङ्टव 
अगाङ्झड आफ्नो सपाइ ऩेश गनवको राङ्झग भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
मसयी भौका ङ्छदॉदा कम्तीभा  ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको एजेन्सीरे 
ङ्झनरम्फनको अवङ्झध सभाप् त बएऩङ्झछ ऩङ्टन् सोही प्रकृङ्झतको कामव 
गयेभा  भन्त्रारमरे त्मस्तो एजेन्सीको इजाजत ऩत्र खायेज गनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र खायेज गने 
ङ्झनणवम बएभा त्मस्तो ङ्झनणवमको जानकायी ऩाएको तीस ङ्छदनङ्झबत्र 
खायेजको ङ्झनणवम ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे सम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयावेदन गनव सक्नेछ। 

१9. इजाजत ऩत्र खायेज गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जवङ्झध: (१) दपा १८ 
फभोङ्ञजभ  भन्त्रारमरे इजाजत ऩत्र खायेज गनङ्टव अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत 
इजाजत ऩत्र प्राप् त  पभव वा कम्ऩनीराई ऩन्र  ङ्छदनको म्माद ङ्छदई 
स्ऩष्टीकयण ऩेश गनव भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र इजाजत ऩत्र 
प्राप् त पभव वा कम्ऩनीरे स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभा वा ऩेश गयेको 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो एजेन्सीराई 
ङ्छदएको इजाजत ऩत्र खायेज गनव सक्नेछ। 

20. श्रङ्झभक सम्फन्धी व्मवस्था:(१) इजाजत ऩत्र प्राप् त एजेन्सीरे 
ऩमवटकसॉग  जाने श्रङ्झभकराई काभ गयेको अवङ्झधको राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा ङ्छदन ेगयी कयाय गयाएय भात्र काभभा  रगाउनङ्ट 
ऩनेछ :- 

(क) प्रभङ्टख ऩथप्रदवशक य अन्म श्रङ्झभकका राङ्झग 
प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बत्ता य 
भ्रभण खचव, 

(ख) आवश्मक ऩने सङ्टयऺात्भक साभग्री, 
(ग) खाना, औषङ्झध य औषङ्झध उऩचायका सयसाभान। 

(२) एजेन्सीरे जरमात्रा वा ट्राबर वा टे्रङ्जकङ्गको राङ्झग 

साथभा जाने श्रङ्झभकको प्रभङ्टख ऩथप्रदवशक तथा श्रङ्झभकको राङ्झग 
नेऩारङ्झबत्र सॊस्थाङ्जऩत ङ्झफभा कम्ऩनीफाट देहामको यकभभा नघटन े
गयी व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाउनङ्ट  ऩनेछ :- 

(क) प्रभङ्टख ऩथप्रदवशकको हकभा दश राख रुऩैमाॉ, 
(ख) श्रङ्झभकको हकभा छ राख रुऩैमाॉ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झफभा गङ्चयएको व्मङ्ञक्तको 
दङ्टघवटनाभा ऩयी अङ्गबङ्ग वा भतृ्मङ्ट बएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तरे ङ्झफभा 
कम्ऩनीफाट ऩाउनङ्ट ऩने यकभ ङ्झनज वा ङ्झनजको भतृ्मङ्ट  बएभा ङ्झनजरे 
इच्छाएको व्मङ्ञक्त वा इच्छाइएको व्मङ्ञक्त नबए ङ्झनजको नङ्ञजकको 
हकवाराराई ङ्छदराई ङ्छदन े ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत ऩमवटक तथा 
इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तको  हङ्टनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको यकभ ऩाउने व्मङ्ञक्त 
नाफारक बएभा ङ्झनजरे  ऩाउने यकभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झफभा कम्ऩनी वा 
इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे कामावरमभा फङ्टझाउनङ्ट  ऩनेछ य 
कामावरमरे त्मस्तो नाफारक फाङ्झरग नबएसम्भ ङ्झनजको ऩारन 
ऩोषणको  आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनको राङ्झग सो यकभको 
उऩमङ्टक्त व्मवस्था गनेछ। 

(५) श्रङ्झभकको प्रभङ्टख ऩथप्रदवशक (गाइड) वा श्रङ्झभक 
दङ्टघवटनाभा ऩयी अङ्गबङ्ग फाहेक अन्म  चोटऩटक राग्दा गनङ्टव ऩने 
औषधोऩचायको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे 
नेऩारभा सॊस्थाङ्जऩत ङ्झफभा कम्ऩनीफाट कम्तीभा ऩचास हजाय 
रुऩैमाॉको   ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(६) कङ्ट नै श्रङ्झभकरे एजेन्सीसॉग ङ्झरन फाॉकी यहेको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 

बयाइ ऩाउन कामावरम सभऺ दयखास्त ङ्छदएभा य त्मसयी ङ्छदएको दयखास्त 
जाॉचफङ्टझ गदाव भनाङ्झसव देङ्ञखएभा कामावरमरे त्मस्तो एजेन्सीद्वाया 
कामावरमको नाभभा याखेको फैंक ग्मायेन्टीको यकभफाट कट्टा हङ्टन े
गयी सम्फङ्ञन्धत दयखास्तवाराराई यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ कामावरमरे ब ङ्टक्तानी ङ्छदएभा 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको यकभ सम्फङ्ञन्धत इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे ऩैंङ्झतस 
ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टन् फैंक ग्मायेन्टीको रुऩभा  कामावरमको नाभभा जम्भा 
गनङ्टव ऩनेछ। 

२१. जरमात्रा सम्फन्धी ङ्जवशषे व्मवस्था: (१) जरमात्रा सञ् चारनका  
राङ्झग इजाजत ङ्झरन चाहने एजेन्सीरे देहामका कङ्ट याहरू ऩूया गयेको 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :- 

(क) जरमात्रा सञ् चारन गनव चाहने पभव/कम्ऩनीसॉग 
देहाम फभोङ्ञजभ जरमात्रा साधन हङ्टन ङ्ट ऩनेछ्- 
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(१) पभव बए सङ्टरुभा एक वटा य तीन 
वषवङ्झबत्र कम्तीभा दङ्टईवटा, य 

(२) कम्ऩनी बए सङ्टरुभा दङ्टई वटा य तीन 
वषवङ्झबत्र कम्तीभा तीन वटा। 

(ख) जरमात्रा व्मवसाम सञ् चारन गनव प्रदेश ऩमवटन 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभको गङ्टणस्तयका 
सङ्टयऺात्भक उऩकयण तथा साभग्री बएको, 

(ग) प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे सभम सभमभा 
तोकी ङ्छदएको अन्म कङ्ट याहरू ऩूया गयेको। 

(२)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन अन्म प्रदेशफाट फग्दै आएका नदीभा जरमात्रा गनव 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेशभा इजाजत ङ्झरएको बए मस प्रदेशभा छङ्ट टै्ट इजाजत 
ङ्झरनङ्ट ऩने छैन।्  

(3) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सङ्टयऺात्भक उऩकयण तथा साभग्री भन्त्रारमरे तोकेको गङ्टणस्तय 
फभोङ्ञजभ बए वा नबएको जाॉच गयी ङ्जवषमगत सङ् घ य भन्त्रारमरे 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध खटाउन सक्नेछ।  

(4) इजाजत ऩत्र प्राप् त जरमात्रा एजेन्सीरे देहाम 
फभोङ्ञजभका सतवहरू ऩारन गनङ्टव ऩनेछ:- 

(क) जरमात्राभा जरमात्रीराई रैजानङ्ट अङ्ञघ 
जरमात्राभा जान े व्मङ्ञक्तको नाभ य ठेगाना 
सङ्जहतको ङ्जववयण कामावरमभा वा कामावरमफाट 
खटी आएका कभवचायीराई उऩरब्ध गयाउन,े 

(ख) जरमात्राको राङ्झग खङ्टरा गङ्चयएका नदी फाहेक 
अन्मत्र ऩमवटकराई जरमात्रा नगयाउन,े 
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(ग) जरमात्रा व्मवसाम सञ् चारन गनव भन्त्रारम वा 
कामावरमद्वाया तोङ्जकएका आचायसॊङ्जहता ऩारन 
गनङ्टव ऩने, 

(घ) ऐन तथा ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ जरमात्रा 
व्मवसामीरे ऩारन गनङ्टव ऩने अन्म सतवहरू ऩारन 
गने। 

(5) जरमात्रा व्मवसामीरे जरमात्राभा जाने ऩमवटक तथा 
नेऩारी श्रङ्झभकराई जीवन सङ्टयऺा ज्माकेट (राइप ज्माकेट), हेल्भेट 
जस्ता सङ्टयऺात्भक साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(6) जरमात्राको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै दङ्टघवटना बएभा त्मस्तो 
दङ्टघवटनाको प्राथङ्झभक खोज तथा उर्द्ाय सम्फन्धी कामव य भतृ्मङ्ट बएकोभा 
शव व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्धत जरमात्रा व्मवसामीरे गनङ्टव ऩनेछ। 

(7) जरमात्रा एजेन्सीरे जरमात्राभा जाने ऩमवटकको 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

२2. ऩमवटक मातामात  सम्फन्धी ङ्जवशषे व्मवस्था:  (१) ऩमवटक सवायी य 
ऩमवटकका साभान (रगेज) फोक्ने सवायीको भाऩदण्ड तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) ऩमवटक मातामात एजेन्सी सञ् चारन गनव चाहन ेपभव 
वा कम्ऩनीसॉग तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको देहामको सवायी 
साधन हङ्टन ङ्टऩनेछ्-  

(क) पभव-कम्तीभा एक वटा ऩमवटक सवायी वा 
ऩमवटकका साभान (रगेज) फोक्ने सवायी 
साधन, 

(ख) कम्ऩनी-कम्तीभा तीन वटा सवायी वा 
ऩमवटकका साभान (रगेज) फोक्ने सवायी 
साधन।  
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 (३) कामावरमरे देहामको आधायभा कङ्ट नै सवायीराई 
ऩमवटक नम्फय प्रेटभा दताव वा ऩङ्चयवतवनको राङ्झग मातामात 
व्मवस्था कामावरमराई ङ्झसपाङ्चयस गनेछ :- 

(क) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺणफाट उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩूया बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ,   

(ख) इङ्ञन्जन तथा च्माङ्ञशस नम्फयसङ्जहतको कम्ऩनी 
वा पभवको नाभभा दताव यहेको सवायी दताव 
प्रभाणको  प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ग) चारक सङ्जहतको सीट सङ् ख्मा खङ्टरेको 
प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(घ) सवायी प्रदूषण जाॉचऩासको प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ङ) सवायी साधन,  सवायी चारक,  सह-चारक, 

ऩमवटक य तेस्रो ऩऺको ङ्झफभा गयेको प्रभाणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(च) सवायी कय ङ्झतयेको ङ्झनस्साको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,   

(छ) आवङ्झधक प्रङ्झतवेदन,  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तथा 
कय  च ङ्टक्ता प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

(४) भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा मातामात व्मवस्था 
कामावरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड ऩूया गये नगयेको 
ङ्झनयीऺण गयी भाऩदण्ड ऩूया गयेको बएभा त्मस्ता सवायीराई 
ऩमवटक सवायी साधनको रुऩभा उऩमोग गनव स्वीकृङ्झत ङ्छदनेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ एक ऩटक ऩमवटक सवायीको 
रुऩभा ऩङ्चयणत बएको सवायी साधनराई कम्तीभा एक वषव नऩङ्टगी 
अन्म प्रकायको सवायी साधनभा ऩङ्चयणत गनव ऩाइने छैन। 
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(६) सवायी साधन उत्ऩादन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषवबन्दा 
फढी ऩङ्टयाना सवायी साधनराई ऩमवटक सवायीको रुऩभा ऩङ्चयणत गनव 
ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन। 

(७) इजाजत ऩत्र फाहकरे ऩमवटक मातामात सेवा तथा 
भारवाहक सवायी सेवा सञ् चारनका राङ्झग  तोङ्जकएका सतवहरु 
ऩारना गयेको हङ्टन ङ्ट  ऩनेछ। 

(८) एजेन्सीरे सवायी साधन, सवायी चारक, सहचारक, 

ऩमवटक य तेस्रो ऩऺको राङ्झग नेऩारङ्झबत्र सॊस्थाङ्जऩत ङ्झफभा 
कम्ऩनीफाट प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रेख बएको यकभभा नघट्ने गयी 
अङ्झनवामव  ङ्झफभा गयाउनङ्ट  ऩनेछ।  

(९) एजेन्सीरे प्रत्मेक आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र तोङ्जकएको ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन तमाय गयी कामावरमभा 
ऩेश गनङ्टव  ऩनेछ। 

(10) ऩमवटक मातामात सेवा सञ् चारन गनव दताव बएको 
सम्फङ्ञन्धत पभव/कम्ऩनी, ट्राबर, टे्रङ्जकङ्ग य होटररे प्रमोग गने 
सवायी साधनभा स्ऩष्ट देङ्ञखन ेगयी सम्फङ्ञन्धत पभव/कम्ऩनीको नाभ, 
सम्ऩकव  नम्फय य ईभेर ठेगाना उल्रेख बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

२3.  अन्म ऩमवटन व्मवसाम सम्फन्धी व्मवस्था:  (१) ट्राबर तथा टे्रङ्जकङ्ग 
एजेन्सीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरई जॊगर सपायी, 
क्माङ्ञम्ऩङ,  हाईङ्जकङ,  फडव वाङ्ञचङ, साहङ्झसक ऩमवटन जस्ता ऩमवटन 
गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गनव सक्ने छन।् 

(२)  अन्म ऩमवटन व्मवसाम सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

साहङ्झसक ऩमवटन सम्फन्धी व्मवस्था 
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२४. स्कीइङ्ग, ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदेशङ्झबत्रको 
कङ्ट नै बागभा स्कीइङ्ग, ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग तथा साहङ्झसक 
ऩमवटनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिमाकराऩ सञ् चारन गनव चाहने दररे 
अनङ्टभङ्झतका राङ्झग अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभका कागजात सॊरग्न गयी 
इजाजत प्राप् त एजेन्सी भापव त कामावरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप् त बएभा 
कामावरमरे स्कीइङ्ग तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग एउटा 
दरभा अङ्झधकतभ फीस जनासम्भ य साहङ्झसक ऩमवटनसॉग सम्फङ्ञन्धत 
अन्म ङ्जिमाकराऩभा अङ्झधकतभ तीस जनासम्भ सभावेश हङ्टन सक्न े
गयी फढीभा तीस ङ्छदनसम्भको अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(3) छ हजाय ङ्झभटय भङ्टङ्झनको ब-ूबागभा खेङ्झरने स्की तथा 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत 
एजेन्सीरे गनङ्टव ऩनेछ।उऩरब्ध बएसम्भ स्की तथा ङ्जहभतारभा 
डाईङ्झबङ्ग सम्फन्धी ताङ्झरभ/प्रङ्ञशऺण प्राप् त गयी इजाजत प्राप् त 
व्मङ्ञक्तराई भात्र सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको रुऩभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(4) सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको सेवा सङ्टङ्जवधा एजेन्सीरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(5) सम्फङ्ञन्धत एजेन्सीको अङ्झबमान सङ्जकएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(6) साहङ्झसक ऩमवटन सञ् चारन गनव अनङ्टभङ्झत प्राप् त 
एजेन्सीरे साहङ्झसक ऩमवटनभा बाग ङ्झरन े प्रत्मेक व्मङ्ञक्त, कभवचायी 
तथा श्रङ्झभकहरुराई चोटऩटक रागेभा उर्द्ाय तथा उऩचायको 
प्रफन्ध गनङ्टव ऩनेछ। 

(7) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको अनङ्टभङ्झत भाग गने 
दररे अङ्झबमान कामव सभाप् त गयी नपकङ्टव न्जेरसम्भ आफ्नो साथभा 
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जाने प्रदशवक तथा श्रङ्झभकको राङ्झग नेऩार सयकायफाट भान्मता 
प्राप् त कङ्ट नै ङ्झफभा कम्ऩनीसॉग देहामको यकभभा नघट्ने गयी जीवन 
ङ्झफभा, व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) एजेन्सीको तपव फाट सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको रुऩभा 
जाने व्मङ्ञक्त, ऩथप्रदवशक तथा श्रङ्झभकको राङ्झग 
दश राख रुऩैमाॉ, 

(ख) एजेन्सीको तपव फाट सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको रुऩभा 
जाने व्मङ्ञक्त, ऩथप्रदवशक तथा श्रङ्झभकको 
दङ्टघवटनाभा ऩयी चोटऩटक राग्दा गनङ्टव ऩने 
औषधोऩचायको राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉ, 

(ग) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गका राङ्झग जान े
दरका सफै सदस्मको जीवन ङ्झफभा, व्मङ्ञक्तगत 
दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(घ) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग सञ् चारन 
कामवऺ ेत्रभा कामवयत कभवचायी तथा 
श्रङ्झभकहरुको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ जीवन ङ्झफभा, 
व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(ङ) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग फाहेकका 
साहङ्झसक ऩमवटनभा बाग ङ्झरने व्मङ्ञक्त, 
ऩथप्रदवशक, कभवचायी तथा श्रङ्झभकहरुको 
व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(8) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग गने स्थानहरु देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्रदेश सयकायरे खङ्टरा गयेका छ हजाय ङ्झभटय 
भाङ्झथका ङ्जहभारहरु, 
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(ख) छ हजाय ङ्झभटयबन्दा कभ उचाई बएका ङ्जहभार 
य सम्बाव्म स्थानहरु।  

(9) उऩदपा (8) फभोङ्ञजभको सम्बाव्म स्थानहरुभा 
प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही स्की गने स्थानको ङ्झनभावण देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको     
साझेदायीभा, 

(ख) एक वा एकबन्दा फढी स्थानीम तहको 
साझेदायीभा, 

(ग) प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह य ङ्झनजी ऺेत्रको 
साझेदायीभा, 

(घ) स्थानीम तह य ङ्झनजी ऺेत्रको साझेदायीभा, 
(ङ) प्रदेश सयकाय, स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी सॊस्थाको 

साझेदायी रगानीभा, 
(च) ङ्झनजी ऺेत्रको रगानीभा। 

(१०) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग गन्तव्मको रुऩभा 
ङ्जवकास गनव य सञ् चारन गनव अनङ्टभङ्झत प्राप् त ऺेत्रभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय आवास तथा खानङ्जऩनको फन्दोफस्तको राङ्झग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ स्की तथा ङ्जहभतार ङ्चयसोटव सञ् चारन गनव अनङ्टभङ्झत 
प्रदान गनव सङ्जकनेछ। 

(11) उऩदपा (9) फभोङ्ञजभ ङ्झनभावण हङ्टने स्की तथा 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग गन्तव्म य सञ् चारनका अन्म सतव भन्त्रारमरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(12) छ हजाय ङ्झभटयबन्दा भङ्टङ्झनको स्की तथा ङ्जहभतारभा 
डाईङ्झबङ्ग गङ्चयने स्थानको पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन स्थानीम तहरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(13) भन्त्रारमरे इजाजत प्राप् त एजेन्सी, ऩथप्रदशवक, 
प्रङ्ञशऺक तथा ऩमवटकरे स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग कामवको 
ङ्झसरङ्झसराभा ऩारना गनङ्टवऩने आचायसॊङ्जहता फनाई रागङ्ट गनव 
सक्नेछ।आचायसॊङ्जहता ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत इजाजत प्राप् त 
एजेन्सी, प्रङ्ञशऺक, ऩथप्रदवशक तथा ऩमवटकको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(14) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग ताङ्झरभ 
तथा प्रङ्ञशऺण सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभको हङ्टनेछ्- 

(क) स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग 
आवश्मक ऩने ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण सञ् चारन 
गनव प्रदेश सयकायरे छङ्ट टै्ट ङ्झनकाम गठन गनव, 
स्की तथा ङ्जहभतारभा गन्तव्म ङ्झनभावण य 
सञ् चारनको अनङ्टभङ्झत प्राप् त सॊस्था वा स्की तथा 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग सम्फन्धी ङ्जवषमगत 
सङ् घराई अनङ्टभङ्झत प्रदान गनव सक्नेछ। 

(ख) ताङ्झरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था भन्त्रारमरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(15) मस ऐनभा अन्मन्त्र जङ्टनसङ्टकै उल्रेख बएता ऩङ्झन छ 
हजाय ङ्झभटय भङ्टनी खेङ्झरने स्की तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग 
जाने नेऩारीहरुको राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने छैन।  

तय इजाजत ङ्छदने ङ्झनकामभा सो को ङ्जववयण य शङ्टल्क 
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(16) सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको सूची कामावरमभा अङ्झग्रभ रुऩभा 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(17) छ हजाय भाङ्झथको ब-ूबागभा खेङ्झरन े स्की तथा 
ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्गको राङ्झग सम्ऩकव  अङ्झधकृतको व्मवस्था देहाम 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ्- 
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(क) अनङ्टभङ्झत प्राप् त दररे भन्त्रारमका कम्तीभा 
एस.ई.ई. वा सो सयह उत्तीणव ङ्झनजाभती 
कभवचायीभध्मेफाट भन्त्रारम वा कामावरमरे 
खटाएको एक जना कभवचायीराई देहाम 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा ङ्छदने गयी सम्ऩकव  
अङ्झधकृतको रुऩभा रैजानङ्ट ऩनेछ :- 
(१) ङ्जहभारी ऺेत्रभा प्रमोग गनङ्टव ऩने 

आवश्मक साभग्री, 
(२) भौसभ सङ्टहाउॉदो ऩोशाक, 

(३) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको दैङ्झनक 
बत्ता य भ्रभण खचव, 

(४) खाना, औषङ्झध य बङ्चयमाको सङ्टङ्जवधा, य 

(५) अन्म आवश्मकतानङ्टसाय। 

(ख) सम्ऩकव  अङ्झधकृतरे अङ्झबमान सभाप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(18) उऩदपा (10) फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत भाग गदाव 
दररे आफ्नो साथभा जाने सम्ऩकव  अङ्झधकृत तथा श्रङ्झभकको 
अङ्झबमान कामव सभाप् त गयी नपकङ्टव न्जेरसम्भको राङ्झग नेऩार 
सयकायफाट भान्मता प्राप् त कङ्ट नै ङ्झफभा कम्ऩनीसॉग देहामको यकभभा 
नघट्न ेगयी व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) सम्ऩकव  अङ्झधकृत तथा अन्म श्रङ्झभकको राङ्झग आठ 
राख रुऩैमाॉ, 

(ख) सम्ऩकव  अङ्झधकृत तथा श्रङ्झभकको दङ्टघवटनाभा ऩयी 
साभान्म चोटऩटक राग्दा गनङ्टव ऩने औषधोऩचायको 
राङ्झग प्रङ्झत व्मङ्ञक्त कम्तीभा तीन राख रुऩैमाॉ।   



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

31 

२5.  अन्म साहङ्झसक ऩमवटन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अनङ्टभङ्झत प्राप् त 
दररे त्मस्तो साहङ्झसक ऩमवटकीम ङ्जिमाकराऩ सभाप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सम्ऩूणव ङ्जववयणसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(२) व्मवसामीरे साहङ्झसक ऩमवटनको खेरभा बाग ङ्झरन े
प्रत्मेक व्मङ्ञक्त तथा काभदायराई कङ्ट नै चोटऩटक रागेभा उर्द्ाय य 
उऩचायको प्रफन्ध गनङ्टव ऩनेछ य ङ्झनजको भङ्टत्मङ्ट बएभा प्रचङ्झरत 
कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतव तथा ङ्झफभाको व्मवस्था गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(३) साहङ्झसक ऩमवटनभा बाग ङ्झरन े व्मङ्ञक्त य सञ् चारन 
हङ्टने स्थरभा काभ गने कभवचायी तथा काभदायहरुको व्मङ्ञक्तगत 
दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

26. वाङ्जषवक शङ्टल्क ङ्झतनङ्टव ऩने: साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सीरे साहङ्झसक 
ऩमवटन गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गनङ्टवऩदाव अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको वाङ्जषवक 
इजाजत शङ्टल्क ङ्झतयेय भात्र सञ् चारन गनङ्टव ऩनेछ। 

२७. प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩने: इजाजत ऩत्र प्राप् त एजेन्सीरे प्रत्मेक वषवको 
साउन एक गतेदेङ्ञख ऩङ्टस भसान्तसम्भको य भाघ एक गतेदेङ्ञख 
असाय भसान्तसम्भको आफ्नो कायोफायको ङ्जववयणसङ्जहतको 
प्रङ्झतवेदन सो अवङ्झध ब ङ्टक्तान बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्र 
कामावरमभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद -५ 

ऩथप्रदवशक सम्फन्धी व्मवस्था 
२८. इजाजत ऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने: (1) मो ऐन फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका ऩमवटकीम 

स्थानको राङ्झग ऩथप्रदवशकको काभ गनव चाहने व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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(2) ऩथप्रदशवकको काभ गनव चाहन े व्मङ्ञक्तरे कामावरम 
वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ दयखास्त ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको दयखास्त ङ्छदने व्मङ्ञक्तरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩयीऺा वा ताङ्झरभभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ य 
त्मस्ता ऩयीऺा वा ताङ्झरभभा उत्तीणव हङ्टने व्मङ्ञक्तराई कामावरम वा 
तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे अनङ्टसूची-9 फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरई 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा इजाजत ऩत्र ङ्छदनेछ। 

(४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजत प्राप् त ऩथप्रदवशकको इजाजत मसै ऐन अन्तगवत प्राप् त 
बएको भाङ्झननछे। 

२९. इजाजतका राङ्झग अमोग्म भाङ्झनन:े देहामको व्मङ्ञक्तराई 
ऩथप्रदवशकको इजाजत ऩत्रका राङ्झग अमोग्म भाङ्झननेछ :- 

(क) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा दोषी प्रभाङ्ञणत 
बई कैदको सजाम ब ङ्टक्तान बएको दङ्टई वषव सभम व्मङ्झतत 
नबएको, 

(ख) कङ्ट नै भानङ्झसक वा सरुवा योग रागेको, 
(ग) भान्मता प्राप् त सॊस्थाफाट ऩथप्रदवशकको ताङ्झरभ 

नङ्झरएको, 
(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩथप्रदवशक इजाजत ऩत्र खायेज बई 

सो ङ्झभङ्झतरे तीन वषवको अवङ्झध ब ङ्टक्तान बई नसकेको। 

30. इजाजत ऩत्रको म्माद: (१) इजाजत ऩत्रको अवङ्झध ऩाॉच वषवको 
हङ्टनेछ। 

(२) इजाजत ऩत्रको नवीकयण गनव चाहने इजाजत ऩत्र 
प्राप् त व्मङ्ञक्तरे अनङ्टसूची-9 भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबत्र सोही अनङ्टसूची 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क फङ्टझाई इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र इजाजत ऩत्र 
नवीकयण नगयेभा त्मस्तो इजाजत ऩत्र स्वत् यद्द हङ्टनेछ। 

३१. ऩथप्रदशवकको वगीकयण: ऩथप्रदवशकको वगीकयण अनसूची-10 भा 
व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

3२. इजाजत ऩत्र नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (1) ऩथप्रदशवकको 
इजाजत ऩत्र नवीकयणको राङ्झग ऩङ्टनतावजगी ताङ्झरभ ङ्झरएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ।तोङ्जकए फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र नवीकयण नगयेको व्मङ्ञक्तरे 
ऩथप्रदशवनको कामव गयाउन ऩाइन ेछैन। 

(2) इजाजत ऩत्र नवीकयण गदाव वाङ्जषवक रुऩभा काभ 
गयेको ङ्जववयण ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(3) ऩथप्रदशवकको सीऩ तथा कामव दऺता अङ्झबवृङ्जर्द्को 
राङ्झग प्रदेश सयकायरे उङ्ञचत व्मवस्था गनव सक्नछे। 

(४) काभ गयेको अवङ्झधको आधायभा ऩथप्रदशवकको 
ऩङ्चयचम ऩत्रको यङ्ग देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) ऩाॉच वषवसम्भ काभ गयेको आधायभा  -हङ्चयमो 
(ख) ऩाॉच वषवदेङ्ञख दश वषवसम्भ  

काभ गयेको       आधायभा   -ऩहेँरो 
(ग) दश वषवदेङ्ञख ऩन्र वषवसम्भ  

काभ गयेको आधायभा     -यातो 
(घ) ऩन्र वषवबन्दा भाङ्झथ  

काभ गयेको आधायभा    -ङ्झनरो  

(5) कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवदेशी नागङ्चयकरे ऩथप्रदशवकको रुऩभा 
मस प्रदेशभा काभ गनव चाहेभा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको 
स्वीकृङ्झत अङ्झनवामव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(6) नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायफाट तोङ्जकएको 
ङ्झनकामफाट ऩथप्रदशवक य ऩववतीम प्रभङ्टख ऩथप्रदशवक इजाजत ऩत्र 
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प्राप् त गयेको बएभा मस प्रदेशभा काभ गनवका राङ्झग छङ्ट टै्ट इजाजत 
ऩत्र ङ्झरनङ्टऩने छैन। 

(7) प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायफाट तोङ्जकएको 
ङ्झनकामफाट ऩथप्रदशवक य ऩववतीम प्रभङ्टख ऩथप्रदवशक इजाजत प्राप् त 
गयेको बएभा मस प्रदेशभा काभ गनवका राङ्झग स्थानीम तहभा छङ्ट टै्ट 
इजाजत ऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने छैन। 

(८) ऩथप्रदशवक दताव इजाजत ऩत्र ङ्झफना ऩथप्रदशवकको 
रुऩभा भ्रभण दरभा सॊरग्न हङ्टन ऩाइने छैन। 

(9) ऩववतायोहण दरभा सॊरग्न प्रभङ्टख ऩथप्रदशवक, 
प्रदशवकराई ऩववतायोहणको सपरता ऩश् चात सम्भान स्वरुऩ प्रदेश 
सयकायरे छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य ऩङ्टयस्काय प्रदान गनव सक्नेछ। 

३३. इजाजत ऩत्र हयाएभा अकको  इजाजत ऩत्र ङ्झरन सङ्जकन:े (1) कङ्ट नै 
ऩथप्रदवशकरे प्राप् त गयेको इजाजत ऩत्र हयाएभा तोङ्जकएको 
म्मादङ्झबत्र कामावरम वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ अकको  इजाजत 
ऩत्रको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ कामावरम वा तोङ्जकएको 
अङ्झधकायीरे ऩच्चीस रुऩैमाॉ दस्तङ्टय ङ्झरई ऩङ्टन् अकको  इजाजत ऩत्र 
ङ्छदन सक्नेछ। 

३४. ऩथप्रदशवकरे गनव नहङ्टन ेकाभहरु: ऩथप्रदवशकरे देहामको कङ्ट नै काभ 
गनङ्टव हङ्टॉदैन :- 

(क) ऩमवटकराई कङ्ट नै भारसाभान खङ्चयद गने वा अरु कङ्ट नै 
सेवा उऩरब्ध गने काभभा भद्दत गदाव सो काभसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झफिेता वा अरु कङ्ट नै व्मङ्ञक्तसॉग नगदी वा 
अरु कङ्ट नै ङ्ञचज वस्तङ्ट भाग्न वा ङ्झरन, 

(ख) आपूराई ऩथप्रदवशक फनाउन बनी कङ्ट नै ऩमवटकराई 
फाध्म गनव, 
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(ग) आफ्नो इजाजत ऩत्र अरुराई ङ्छदई ऩथप्रदवशकको  काभ 
गनव रगाउन, 

(घ) आपूरे ऩथप्रदशवन गयेको ऩमवटक ङ्जवरुर्द् कङ्ट नै षडमन्त्र 
गनव, धोका ङ्छदन, ङ्झनजको कानून ङ्जवऩयीत गोऩनीमता बॊग 
गनव, 

(ङ) व्मावसामीरे उऩरब्ध गयाएको उऩकयण वेचङ्झफखन गनव, 
(च) भन्त्रारम वा कामावरमफाट जायी गङ्चयएको ऩथप्रदशवकरे 

ऩारना गनङ्टव ऩने आचायसॊङ्जहता ङ्जवऩयीत कामव गनव वा कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभरे खयाफ आचयण प्रदशवन गनव। 

३५. इजाजत ऩत्र खायेज गनव सङ्जकन:े (1) देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा 
कामावरम वा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे कङ्ट नै ऩथप्रदवशकको इजाजत 
ऩत्र खायेज गनव सक्नेछ :- 

(क) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा दोषी 
प्रभाङ्ञणत बई कैद सजाम ऩाएभा, 

(ख) दपा २९ फभोङ्ञजभ अमोग्म बएभा, 
(ग) दपा ३४ फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कङ्ट या उल्रङ  घन 

गयेभा। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै गाइडको इजाजत 
खायेज गनङ्टव अगाङ्झड ङ्झनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश गनवको राङ्झग 
भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य मसयी भौका ङ्छदॉदा कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको म्माद 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र खायेज बएभा 
त्मस्तो खायेजीको ङ्झनणवम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा भन्त्रारम सभऺ तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनवेदन ऩयेको तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारमरे आवश्मक ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ य त्मस्तो ङ्झनणवम 
अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  
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      ऩङ्चयच्छेद - ६ 

भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन सम्फन्धी व्मवस्था 
३६.  इजाजत ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) ङ्जवदेशी ऩमवटक तथा नेऩारी नागङ्चयकको 

भनोयञ् जनका राङ्झग केफरकाय, एम्मूज्भेन्ट ऩाकव ,  पन ऩाकव , अन्म 
भनोयञ् जनात्भक ऩाकव  रगामत स्थाऩना य सञ् चारन गनव चाहनेरे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव बएको पभव वा कम्ऩनी वा सयकायी 
ङ्झनकामरे देहाम फभोङ्ञजभका कागजात सॊरग्न याखी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ :- 

(क) सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतवेदन, 

(ख) भनोयञ् जनात्भक खेरको प्रकाय, स्थाऩना य 
सञ् चारन हङ्टने स्थानको ङ्जववयण य स्वाङ्झभत्व 
(नक्सा, जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजाव य जग्गासॉग 
सम्फङ्ञन्धत कागजात तथा अरुको स्वाङ्झभत्वको 
जग्गा बए सम्झौता ऩत्र), 

(ग) सयकायी जग्गा बएभा नेऩार सयकायको 
स्वीकृङ्झत, 

(घ) सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन वा प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन आवश्मक ऩनेभा सो को स्वीकृत 
प्रङ्झतवेदन, 

(ङ) कम्ऩनीरे व्मवस्थाऩकीम तथा कानूनी ऩूवावधाय 
खडा गनव गयेको कामवसम्ऩादन सम्फन्धी 
ङ्जववयण, 

(च) सम्फद्घ उर्द्ाय सङ्टयऺा,  ङ्झफभा एवॊ अन्म 
आवश्मक प्रफन्ध, 
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(छ) अन्म भन्त्रारम वा ङ्झनकामको स्वीकृङ्झत वा 
सहभङ्झत आवश्मक ऩनेभा सो सम्फन्धी 
कागजात, 

(ज) भन्त्रारमरे आवश्मक ठानी भाग गयेका अन्म 
कागजात। 

(२) प्राप् त हङ्टन आएको ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफङ्टझ 
तथा खेर सञ् चारन हङ्टने स्थानको स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी प्रङ्झतवेदन 
प्राप् त बएऩङ्झछ सो व्मवसाम सञ् चारन गनव उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा 
अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई भन्त्रारमरे इजाजत प्रदान 
गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ स्थरगत 
ङ्झनयीऺणको राङ्झग भन्त्रारमरे अङ्झधकृतस्तयको कभवचायीको 
सॊमोजकत्वभा सम्फङ्ञन्धत ऺते्रका प्राङ्जवङ्झधक सङ्जहतको टोरी गठन 
गनव सक्नेछ। 

(४) कसैरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको काभ गने उद्देश्म 
याखी पभव वा कम्ऩनी दतावका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस भाग्न आएभा 
कामावरमरे औङ्ञचत्म हेयी मस दपा फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त 
बएऩङ्झछ भात्र सञ् चारन हङ्टन ेगयी पभव वा कम्ऩनी दतावका राङ्झग 
भात्र ङ्झसपाङ्चयस ङ्छदन सक्नछे। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस गयेकै कायणरे 
सञ् चारन इजाजत ङ्छदएको भाङ्झनने छैन। 

(६) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत फाहेकका अन्म स्थामी 
वा ङ्झनङ्ञश् चत अवङ्झधका भनोयञ् जनात्भक ङ्जिमाकराऩ वा खेर 
सञ् चारन सम्फन्धी व्मवस्था य राग्ने शङ्टल्क तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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(७) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन 
व्मवसामका राङ्झग इजाजत ऩत्र प्राप् त पभव वा कम्ऩनी वा सयकायी 
ङ्झनकामरे अनङ्टसूची-४ भा तोङ्जकए अनङ्टसाय दस्तङ्टय ङ्झतयी इजाजत ऩत्र 
वाङ्जषवक नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

३७.  प्रदशवनी तथा भेरा सञ् चारन: (१) कसैरे आफ्नो व्मवसाम 
प्रवर्द्वनका राङ्झग प्रदशवनी वा भेरा सञ् चारन गनव चाहेभा सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहको इजाजत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदशवनी वा भेरा सञ् चारन 
गनव भाग बई आएभा त्मस्तो स्थानीम तहरे सञ् चारन हङ्टन े
ङ्जिमाकराऩको ङ्जववयण खङ्टराई ङ्झनङ्ञश् चत अवङ्झध तोकी सञ् चारन 
गनव अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदशवनी वा भेरा स्थरङ्झबत्र वा 
अन्म कङ्ट नै स्थानभा ङ्झनङ्ञश् चत अवङ्झधका राङ्झग शङ्टल्क ङ्झरई 
भनोयञ् जनात्भक खेर वा ङ्जिमाकराऩ सञ् चारन गनव सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) स्थानीम तहरे उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ 
ङ्छदएको अनङ्टभङ्झतको जानकायी नङ्ञजकको प्रहयी कामावरमराई गयाउनङ्ट 
ऩनेछ।    

३८.  सङ्टयऺा व्मवस्था: (१) व्मवसामीरे भनोयञ् जनात्भक खेरभा बाग 
ङ्झरन ेप्रत्मेक व्मङ्ञक्त तथा श्रङ्झभकराई कङ्ट नै चोटऩटक रागेभा उर्द्ाय 
य उऩचायको प्रफन्ध गनङ्टव ऩनेछ य ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा प्रचङ्झरत 
कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतव तथा ङ्झफभाको व्मवस्था गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(२) भनोयञ् जनात्भक खेरभा बाग ङ्झरने व्मङ्ञक्त य 
सञ् चारन हङ्टने स्थरभा काभ गने कभवचायी तथा श्रङ्झभकको 
व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना ङ्झफभा गयाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

ऩमवटकीम ऩूवावधाय ङ्जवकास 
३९. ऩमवटकीम ऺेत्रको ऩूवावधाय ङ्जवकास : (१) प्रदेश सयकायरे 

ऩमवटकीम ऺेत्रराई आकषवक एवॊ सङ्टङ्जवधामङ्टक्त फनाउन गङ्टरुमोजना 
फनाई आवश्मक ऩूवावधायको ङ्जवकास गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूवावधाय ङ्जवकास गदाव प्रदेश 
सयकाय आपैरे रगानी गयी वा स्थानीम तह वा ङ्झनजी ऺेत्रको 
साझेदायीभा ऩूवावधाय ङ्जवकास गनव सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे ङ्झनजी ऺेत्रको रगानी आकङ्जषवत गनव 
होटर, रज, ङ्चयजटव रगामत ङ्झनजी ऺेत्रफाट हङ्टन सक्ने अन्म ऩमवटन 
ऩूवावधायको ङ्झनभावणका राङ्झग आवश्मक ऩने सयकायी वा ङ्झनजी 
जग्गा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्राप् त गनवका राङ्झग सहजीकयण 
गनव सक्नेछ।  

(४) प्रदेश सयकायरे आफ्नै रगानीभा ङ्झनभावण गयेका 
ऩमवटन ऩूवावधायका सॊयचना सञ् चारनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
वगीकयण गयी आपै सञ् चारन गनव वा ङ्झनजी ऺेत्रराई ङ्झरजभा 
ङ्छदन वा स्थानीम तहराई हस्तान्तयण गनव सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सञ् चारन हङ्टने ऩमवटकीम 
सॊयचनाको शङ्टल्क तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) प्रदेश सयकायरे प्रदेशङ्झबत्र यहेका ऩमवटकीम 
गन्तव्मको ऩङ्जहचान गयी सॊयऺण य ऩूवावधाय ङ्जवकासका काभहरु 
सञ् चारन गनव सक्नछे। 

४०.  उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापव त गने : (१) प्रदेश सयकायरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका ऩमवटन ऩूवावधायका काभहरु साववजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापव त गनव 
गयाउन सक्नछे। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापव त बए 
गयेका काभको सञ् चारन तथा आवश्मक भभवत सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 
तहको सभन्वमभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे नै गनङ्टव ऩनेछ।  

(३) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

4१. ऩमवटकीम ऺते्र वा ऩमवटकीम ग्राभको घोषणा : (१) प्रदेश 
सयकायरे प्रदेशङ्झबत्रको ऩमवटकीम दृङ्ञ टकोणरे भहत्वऩूणव खास 
ऺेत्रराई ऩमवटकीम ऺेत्र वा ऩमवटकीम ग्राभ घोषणा गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएका ऩमवटकीम 
ऺेत्र वा ऩमवटकीम ग्राभको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(3) उत्कृष्ट ऩमवटकीम ऺेत्रको छनोट देहाम फभोङ्ञजभ गनव 
सङ्जकनछे्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राफाट हारसम्भ ङ्झनवावङ्ञचत 
बएका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ङ्ञजल्रा स्तयीम 
याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ङ्ञजल्रा स्तयीम 
उद्योग तथा ऩमवटनसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊघ, सॊस्था 
तथा व्मङ्ञक्तहरु रगामतको बेराफाट प्राप्त 
सङ्टझावका आधायभा प्रदेशङ्झबत्रका प्रत्मेक 
ङ्ञजल्राभा बएका उत्कृष्ट ऩमवटकीम ऺेत्र वा 
ग्राभको छनोट भन्त्रारमरे गनेछ। 

(ख) भन्त्रारमको सहमोगभा ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे उत्कृष्ट ऩमवटकीम ऺेत्र वा ग्राभको 
छनोट कामवको राङ्झग आवश्मक बेराको 
व्मवस्थाऩन य सभन्वम गनेछ। 
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(ग) छनोट बएका उत्कृष्ट ऩमवटकीम ऺेत्र वा 
ग्राभको ङ्झनभावण, सॊयऺण, सम्वर्द्वन, व्मवस्थाऩन 
य प्रवर्द्वनका राङ्झग स्थानीम तह, स्थानीम 
सभङ्टदाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र सभेतको सहमोग 
जङ्टटाउन भन्त्रारमरे आवश्मक व्मवस्थाऩन 
गनेछ। 

(घ) मस अङ्ञघ प्रदेश सयकाय वा भन्त्रारमफाट 
छनोट बएका ऩमवटकीम ऺेत्र वा ग्राभ मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झननछे। 

(4) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको करा, सॊस्कृङ्झत, सम्ऩदा सॊयऺण, 
ऩमवटकीम भहत्वका धाङ्झभवक, साॊस्कृङ्झतक गङ्झतङ्जवङ्झधको सम्वर्द्वन, 
ऩमवटकीम ऺेत्र य सम्बाङ्जवत ऩमवटकीम ऺेत्रको गङ्टरुमोजना सङ्जहत 
उङ्ञचत व्मवस्थाऩन एवॊ प्रवर्द्वन गयी ऩमवटकीम गन्तव्मको रुऩभा 
ङ्जवकास गनव, ऩमवटनराई योजगायीको प्रभङ्टख आधायको रुऩभा 
ङ्जवकास गयी नागङ्चयकको जीवनस्तयभा सङ्टधाय गनव कानून फनाई 
आवश्मक सॊयचना ङ्झनभावण गनव सक्नेछ। 

(5) स्थानीम तह वा स्थानीम सभङ्टदामफाट ङ्झनभावण बएको 
सॊयचनाको सञ् चारन, व्मवस्थाऩन य प्रवर्द्वनका राङ्झग स्थानीम 
तहरे आवश्मक कानून फनाई रागङ्ट गनव सक्नेछ। 

(6) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी स्थानीम तहको सीभानाभा ऩने 
ऩमवटन ऺेत्रको ङ्झनभावण, सञ् चारन य प्रवर्द्वनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहहरुरे फनाएको कानूनको अङ्झधनभा यही आवश्मक 
सम्झौता गनव सक्नेछन।् 

(7) मस अङ्ञघ प्रदेश सयकाय वा भन्त्रारमफाट छनोट 
बएका ऩमवटकीम ऺेत्र वा ग्राभ मसै ऐन फभोङ्ञजभ बएको 
भाङ्झननेछ।  
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4२.  आम्दानीको फाॉडपाॉट् प्रदेश सयकायफाट ऩाॉच कयोडबन्दा फढी 
ऩमवटन ऩूवावधायको राङ्झग रगानी बएको वा साभङ्टदाङ्जमक वन/वन 
सॊयऺण ऺेत्रङ्झबत्र फनेका ऩमवटकीम ऩूवावधायफाट हङ्टने आम्दानीको 
फाॉडपाॉट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

सम्ऩदा सॊयऺण 

४३.  सम्ऩदाको सॊयऺण् (१) प्रदेशङ्झबत्र यहेका सम्ऩदाको सॊयऺण गनङ्टव 
प्रदेश सयकाय य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे आफ् नो प्रदेशङ्झबत्र यहेका य ङ्जवश् व 
सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका रगामत सफै सम्ऩदाको ऩङ्ञञ् जका तथा 
ङ्जववयण तमाय गयी अङ्झबरेख याख् नङ्ट ऩनेछ। 

(3) प्रदेश सयकायरे प्रदेशङ्झबत्र यहेका प्राकृङ्झतक, 
ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभवक, साॊस्कृङ्झतक, याजनैङ्झतक वा अन्म भहत्वऩूणव 
सम्ऩदाराइव प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी ङ्जवशेष प्रदेश 
सम्ऩदा घोषणा गनव सक्नछे। 

4४. प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्न े: (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
याजऩत्रभा आदेश जायी गयी प्रदेशङ्झबत्र यहेका धाङ्झभवक, साॊस्कृङ्झतक, 
ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्वका सम्ऩदाको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने प्रङ्झत ठान वा 
सङ्झभङ्झतको व्मवस्थाऩनका राङ्झग आदेशभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फढीभा 
एघाय जना सदस्म यहन ेछन।्   

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको प्रङ्झत ठान वा 
सङ्झभङ्झतको छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ य त्मस्तो कोषभा देहामको यकभ 
यहनेछ :- 
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(क) नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान तथा अन्म 
यकभ, 

(ख) प्रदेश सयकायफाट प्राप् त यकभ, 

(ग) ङ्जवदेशी सयकाय वा याङ्ञ ट्रम वा अन्तयावङ्ञ ट्रम 
सङ् घ-सॊस्थाफाट प्राप् त सहमोग वा अनङ्टदान 
यकभ, 

(घ) स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी सङ् घ सॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट 
प्राप् त दान दातव्म वा  उऩहाय, य 

(ङ) अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप् त यकभ। 

(४) प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकाय, कोषको सञ् चारन, रेखा ऩयीऺण, प्रङ्झतवेदन रगामतका 
अन्म व्मवस्था आदेशभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(५) ङ्जवदेशी सयकाय, अन्तयावङ्ञ ट्रम सङ् घ, सॊस्था वा ङ्जवदेशी 
सङ् घ, सॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सहमोग, अनङ्टदान, 

दान, दातव्म वा उऩहाय ङ्झरनङ्ट अगावै प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झतरे प्रदेश 
सयकाय भापव त नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झत गठन 
बएभा सम्ऩदाको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गदाव गङ्चयन े ऩमवटकीम 
गङ्झतङ्जवङ्झधफाट प्राप् त यकभ प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झतको कोषभा जम्भा 
हङ्टनेछ। 

4५. स्थानीम ऩमवटन सहमोग सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्न े : (1) स्थानीम 
सभङ्टदाम, स्थानीम तहको रगानीफाट ङ्झनभावण बएको ऩमवटन ऺेत्रको 
सॊयऺण, प्रवर्द्वन तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग स्थानीम तहरे ऩमवटन 
सहमोग सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ। 

(2) मस अङ्ञघ नै सङ्झभङ्झत वा अन्म कङ्ट नै नाभफाट सॊस्था 
गठन बएको बए स्थानीम तहभा दताव गयी सञ् चारन गनङ्टव ऩनेछ। 
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(3) सङ्झभङ्झत सञ् चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सङ्झभङ्झतको 
ङ्जवधान य स्थानीम तहको कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४६.  उऩबोक्ता सभूह गठन गनव सक्न े : (१) स्थानीम तहरे ङ्जवश् व 
सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका य प्रदेश ङ्जवशषे सम्ऩदा घोङ्जषत फाहेकका 
सम्ऩदाको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सम्फङ्ञन्धत सम्ऩदाको स्वाङ्झभत्व यहेको ङ्झनकामको सहभङ्झतभा 
उऩबोक्ता सभूह गठन गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको सभूहको आफ्नो 
छङ्ट टै्ट कोष यहनछे य कोषको सञ् चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ गठन बएको सभूहको अन्म 
काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय, कोषको सञ् चारन, रेखा ऩयीऺण, 
प्रङ्झतवेदन रगामतका अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछेन।् 

(4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩबोक्ता सभूहफाट 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन बइयहेको सम्ऩदाराई स्थानीम तहको 
सहभङ्झतभा प्रदेश सयकायरे दपा 4४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झत गठन गयी सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनव 
सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रङ्झत ठान वा सङ्झभङ्झत गठन 
बएभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको उऩबोक्ता सभूह स्वत: 
खायेज बएको भाङ्झननेछ य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कोष स्वत: 
दपा ४४ को उऩदपा (३) भा गाङ्झबनछे। 

४७.  योक रगाउन सक्न े : प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी सम्ऩदा वङ्चयऩङ्चय तथा धाङ्झभवक, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक 
तथा अन्म ङ्जवशेष भहत्वका ऩमवटकीम स्थानभा ङ्झनङ्ञश् चत ङ्जकङ्झसभका 
ऩूवावधाय ङ्झनभावण तथा अन्म ङ्जिमाकराऩ गनव नऩाउन े गयी योक 
रगाउन ेगयी आदेश जायी गनव सक्नेछ। 

 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

45 

ऩङ्चयच्छेद -९ 

दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी व्मवस्था 
४८. दण्ड जङ्चयफाना : (1) दपा ३ फभोङ्ञजभ दताव नगयाई ऩमवटक 

स्तयको हो बनी कङ्ट नै होटर, ताये(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको 
होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय 
सञ् चारन गयेभा कामावरमरे ऩङ्जहरो ऩटक दपा ५ भा व्मवस्था 
बए फभोङ्ञजभको म्माद ङ्छदन,े दोश्रो ऩटक दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 
तेस्रो ऩटक ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ य चौथो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक 
ऩटकको एक राख रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 

(२) दपा ७ को फङ्ञखवराऩ गयी कङ्ट नै शब्द वा ङ्ञचन्ह 
प्रमोग गयेभा वा अनङ्टभङ्झत ङ्जवना ङ्जवदेशीसॉग सोझै सम्ऩकव  याखेभा 
कामावरमरे ऩङ्जहरो ऩटक दपा ५ भा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको 
म्माद ङ्छदन,े दोश्रो ऩटक दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ, तेस्रो ऩटक ऩङ्ञच्चस 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ य चौथो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको एक राख 
रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गनव सक्नछे।  

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ भन्त्रारम वा तोङ्जकएको 
ङ्झनकामफाट खङ्जटएका कभवचायीराई होटर, ताये (स्टाय) होटर, 
ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, 

होभस्टे तथा फाय ङ्झनयीऺण गनव वा त्मसभा प्रमोग गङ्चयने खान े
ङ्जऩउने साभानहरुको ऩयीऺण गनव कसैरे फाधा ङ्जवयोध गयेभा त्मस्तो 
व्मङ्ञक्तराई ङ्झनयीऺणभा खङ्जटएको अङ्झधकायीरे एक राख रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना गनव सक्नछे। 

(४) मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र नङ्झरई कसैरे एजेन्सी 
खोरेभा वा त्मस्तो एजेन्सी नखोरी सो सम्फन्धी कायोफाय गयेभा 
वा गनव खोजेभा कामावरमरे त्मस्तो एजेन्सी वा कायोफाय फन्द गनव 
रगाई ङ्झनजराई ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 
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(५) दपा १५ वा १८ फभोङ्ञजभ एजेन्सीको इजाजत ऩत्र 
ङ्झनरम्फन बएको अवस्थाभा कसैरे एजेन्सी सम्फन्धी काभ गयेभा 
कामावरमरे ङ्झनजराई ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव 
सक्नेछ य त्मस्तो पभव वा कम्ऩनीरे ऩाएको एजेन्सीको इजाजत 
ऩत्र सभेत खायेज गनेछ। 

(६) दपा १६ फभोङ्ञजभको शङ्टल्क सम्फन्धी सूचना 
प्रकाशन नगने व्मङ्ञक्त, पभव वा कम्ऩनीराई कामावरमरे ऩङ्जहरो 
ऩटक दपा ५ भा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको म्माद ङ्छदन,े दोश्रो 
ऩटक ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ य तेस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक 
ऩटकको एक राख रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 

(७)  कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, पभव, कम्ऩनी वा अनराइन सेवा 
प्रदान गनेरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ट्राबर एजेन्सीको इजाजत ऩत्र 
नङ्झरई हवाई सेवाको ङ्जटकट खङ्चयद ङ्झफिी(ङ्जटकेङ्जटङ्ग) वा जनयर 
सेल्स एजेण्ट(ङ्ञज.एस.ए.) को रुऩभा काभ गनव ऩाउने छैन य 
त्मस्तो काभ गयेभा कामावरमरे कसङ्टयको भात्रा हेयी ऩचास राख 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 

(८) मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र प्राप् त नगयी 
ऩथप्रदवशकको काभ गयेभा कामावरमरे ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना य एक वषवसम्भ ऩथप्रदशवकको रुऩभा काभ गनव नऩाउन े
गयी प्रङ्झतफन्ध रगाउन ऩाउनछे। 

(९) मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र नवीकयण नगयी 
ऩथप्रदवशकको काभ चारङ्ट याखेभा कामावरमरे दश हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य एक वषवसम्भ ऩथप्रदवशकको कामव गनव 
नऩाउने गयी प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्नेछ। 

(१०) उऩदपा (८) भा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेक कङ्ट नै 
ऩथप्रदवशकरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत जायी बएको ङ्झनमभ वा 
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आदेशको ऩारना नगयेभा कामावरमरे तीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना गनव सक्नछे। 

(1१) मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ऩत्र नङ्झरई कसैरे 
भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन सम्फन्धी व्मवसाम स्थाऩना वा सञ् चारन 
गयेभा वा गनव खोजेभा कामावरमरे त्मस्तो कायोफाय फन्द गयाई 
ङ्झनजराई एक राख रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गनेछ। 

(1२) मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त व्मवसामीरे 
देहामको कङ्ट नै काभ गयेभा कामावरमरे दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना गनव सक्नछे :- 

(क) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनषेध गङ्चयएको कङ्ट नै काभ 
गयेभा, 

(ख) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्ट ऩने सूचना वा जानकायी 
नङ्छदएभा वा ऩेश गनङ्टव ऩने प्रङ्झतवेदन सभमभै ऩेश 
नगयेभा, 

(ग) ङ्झनयीऺण गनव वा जाॉच्न खङ्जटएको कभवचायीराई 
ङ्झनयीऺण गनव वा जाॉच्न फाधा ङ्जवयोध गयेभा,  

(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभको ङ्झनदेशन ऩारना      

नगयेभा। 

(1३) स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी ऩमवटकको राङ्झग आवास तथा 
खानाको व्मवस्थाको उद्दशे्मरे व्मङ्ञक्तगत घयभा ङ्झफना अनङ्टभङ्झत 
व्मवसाम सञ् चारन गङ्चयएको ऩाइएभा कामावरमरे त्मस्तो व्मवसाम 
फन्द गनव सो राई ऩङ्जहरो ऩटकको राङ्झग ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ, 
दोश्रो ऩटकको राङ्झग ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ य तेस्रो ऩटकदेङ्ञख 
प्रत्मेक ऩटक एक राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 
भन्त्रारमरे मस कामवका राङ्झग स्थानीम तहको सहमोग ङ्झरन 
सक्नेछ। 
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(14) दपा 9४ को ङ्जवऩयीत काभ गयेभा उऩदपा (1) 
देङ्ञख उऩदपा (13) सम्भको हकभा सोही फभोङ्ञजभ य अन्मको 
हकभा काभको प्रकृङ्झत हेङ्चय कामावरमरे फढीभा एक राख 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 

४९. ऩङ्टनयावेदन: दपा ४८ फभोङ्ञजभ गयेको जङ्चयफानाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे 
ऩैँङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनव 
सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-10 

प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था 
50.   प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको गठन् (१) ऩमवटन ऺेत्रको ङ्जवकास 

य प्रवर्द्वनका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
यहनेछ। 

(क) भन्त्री,  भन्त्रारम                    -अध्मऺ 

(ख) याज्म भन्त्री,  भन्त्रारम                -उऩाध्मऺ  

(ग) सहामक भन्त्री, भन्त्रारम      -सदस्म 

(घ) नीङ्झत तथा मोजना आमोगको  

ऩमवटन हेने सदस्म       -सदस्म 

(ङ) सङ्ञचव, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को  

कामावरम                   -सदस्म 

(च) सङ्ञचव,  भन्त्रारम   -सदस्म 

(छ) सङ्ञचव, वन हेने भन्त्रारम    -सदस्म 

(ज) सङ्ञचव, उद्योग हेने भन्त्रारम      -सदस्म 

(झ) सङ्ञचव, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा हेने  

भन्त्रारम     -सदस्म 

(ञ) सङ्ञचव, अथव हेने भन्त्रारम   -सदस्म 

(ट) नेऩार भाउन्टेन एकेडेभी  -सदस्म 
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(ठ) नेऩार ऩववतायोहण सङ् घ         -सदस्म 

(ड) नगयऩाङ्झरका सङ् घ            -सदस्म 

(ढ) गाउॉऩाङ्झरका सङ् घ          -सदस्म 

(ण) होटर सङ् घ, नेऩार         -सदस्म 

(त) नेऩार एसोङ्झसएसन अप टङ्टय  

एण्ड ट्राबर एजेन्ट्स              -सदस्म 

(थ) स्की सङ् घ    -सदस्म 

(द) नेऩार एसोङ्झसमसन अप  

याङ्ञफ्टङ्ग  एजेङ्ञन्सज(नाया)          -सदस्म 

(ध) नेऩार येष्टङ्ट येन्ट एण्ड फाय एसोङ्झसएसन  -सदस्म 

(न) ऩमवटन सहकायी सङ् घ   -सदस्म 

(ऩ)  नेऩार ऩमवटक मातामात   

व्मवसामी सङ् घ      -सदस्म 

(प)  नेऩार घयफास (होभस्टे) एसोङ्झसएसन -सदस्म                                           

(फ)  साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता  

भहासङ् घ नेऩार (पेकोपन)          -सदस्म             

(ब)  नेऩार ऩत्रकाय भहासङ् घ          -सदस्म                                               

(भ)  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत,   

प्रदेश ऩमवटन ङ्झनदेशनारम    -सदस्म-सङ्ञचव 

(२) ऩमवटन ऺेत्रका उद्योगी/व्मवसामी, श्रङ्झभक य ङ्जवषम 
ङ्जवऻहरुभध्मेफाट कम्तीभा दङ्टई जना भङ्जहरा सङ्जहत अध्मऺरे ऩाॉच 
जना सदस्म भनोनमन गनव सक्नेछ।  

(३) खण्ड (ट) देङ्ञख (ब) सम्भको हकभा प्रदेश स्तयीम 
सङ् घका प्रदेश अध्मऺरे भात्र बाग ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामावरम सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणवम अनङ्टसाय यहनेछ। 
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(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(६) सङ्झभङ्झतरे गयेका ङ्झनणवमहरु तथा सम्ऩादन गयेका 
काभहरुको ङ्जववयण सङ्जहतको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गनङ्टव ऩनेछ। 

(७) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नबएसम्भका 
राङ्झग भन्त्रारमरे तोकेको अङ्झधकृत स्तयको कभवचायीरे सदस्म 
सङ्ञचवको रुऩभा कामव गनेछ। 

5१.  सङ्झभङ्झतको उद्दशे्म् सङ्झभङ्झतको उद्देश्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
(क) प्रदेशङ्झबत्रको ऩमवटकीम सेवाराई प्रोत्साहन गयी स्व-

योजगायीको ङ्झसजवना भापव त याङ्जष्डम आम एवॊ योजगायी 
अङ्झबवृङ्जर्द्भा टेवा ऩङ्टर् माउने, 

(ख) ऩमवटनको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय तथा प्रवर्द्वन, ऩूवावधाय 
ङ्झनभावणभा सहजीकयण कामवहरु गने, 

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरु। 

5२.  सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 

(क) धाङ्झभवक ऩमवटन, साॊस्कृङ्झतक ऩमवटन,  खेरकङ्ट द ऩमवटन,  
ऩमाव-ऩमवटन, सपायी ऩमवटन, साहङ्झसक ऩमवटन, खाना 
ऩमवटन, औद्योङ्झगक, व्मवसाङ्जमक प्रदशवनी एवॊ सबा 
सम्भेरन ऩमवटन, जरमात्रा ऩमवटन, ऩववतायोहण ऩमवटन, 

दृश्मावरोकन ऩमवटन रगामतका ऩमवटन प्रवर्द्वन, 

रगानीको सॊयऺण, अङ्झबवृङ्जर्द् तथा ऩमवटन सम्फन्धी नीङ्झत 
ङ्झनभावण गने,  

(ख) ऩमवटन सम्फन्धी नीङ्झतगत, कानूनी, सॊस्थागत य प्रङ्जिमागत 
सॊयचना एवॊ कामव प्रणारीको ङ्झनमङ्झभत सभीऺा गने, 
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(ग) ऩमवटन सम्फन्धी कानूनको कामावन्वमनभा कङ्ट नै फाधा,  
अड्काउ वा ङ्छद्वङ्जवधा उत्ऩङ्ङ बएभा त्मसको सभाधानको 
राङ्झग सहजीकयण गने,  

(घ) प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही ङ्जवदेशी रगानी य 
प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण आवश्मक नीङ्झतगत ङ्झनणवम गनव प्रदेश 
सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस तथा सहजीकयण गने, 

(ङ) रगानी अङ्झबवृङ्जर्द् गनव तथा प्रोत्साहन गनव अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान गने य आवश्मकता अनङ्टसाय प्रदेश सयकाय 
सभऺ ङ्झसपाङ्चयस तथा सङ्टझाव ऩेश गने, 

(च) ऩमवटन प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी ङ्झनणवम ङ्झरन े य 
आवश्मकताका आधायभा प्रदेश सयकाय सभऺ सङ्टझाव 
ऩेश गने, 

(छ) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩमवटन 
उद्योग/व्मवसामरे ऩाउने सेवा, सङ्टङ्जवधा तथा सहङ्टङ्झरमत 
प्राप् त गनव कङ्छठनाई आइऩयेभा सो को ङ्झनयाकयण गयी 
कामावन्वमन गनव प्रदेश सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ज) ऩमवटन उद्योग/व्मवसामको वगीकयणको अनङ्टसूङ्ञचभा कङ्ट नै 
थऩघट वा ऩङ्चयवतवन गनङ्टवऩने बएभा प्रदेश सयकाय सभऺ 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(झ) प्रदेश सयकाय, स्थानीम सयकाय, ङ्झनजी ऺेत्र य सहकायी 
ऺेत्रको प्रबावकायी, सभन्वमात्भक य साभञ्जस्मऩूणव 
सहकामवभा ऩमवटकीम वातावयण ङ्झनभावण गने य 
आवश्मक सहजीकयण गने, 

(ञ) प्रदेश य स्थानीम स्तयका सम्बाङ्जवत ऩमवटकीम ऺेत्र, 

ऩमवटकीम जोन, ऩमवटकीम ग्राभ, ऩमवटकीम नगयी, 
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ऩमवटकीम ऩाकव को ऩङ्जहचान,  ऩूवावधाय ङ्झनभावण य 
सॊयऺणको मोजना ङ्झनभावण गने,  

(ट) ऩमवटनको ङ्जवकासभा देङ्ञखएका अवयोधहरुको अध्ममन 
गने, सो को ङ्झनयाकयणको राङ्झग प्रदेश सयकाय, स्थानीम 
सयकाय वा अन्म सम्फर्द् ङ्झनकामहरुङ्झफच सहजीकयण 
गने,  

(ठ) व्मवसामीको गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइ गयी सभस्मा सभाधान गने 
वा गयाउने तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई भागवङ्झनदेशन 
गने, 

(ड) प्रदेशको एकीकृत ऩमवटकीम सूचना व्मवस्थाऩन 
प्रणारीको ङ्जवकास गयी प्रमोगभा ल्माउन,े 

(ढ) ऩमवटन/उद्योग व्मवसामको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺणका 
राङ्झग आवश्मक पायाभ स्वीकृत गने, 

(ण) अप–ङ्झसजनको राङ्झग प्माकेज सञ् चारन गनव मोजना 
ङ्झनभावण गने, 

(त) प्रदेशङ्झबत्रका प्रभङ्टख ऩमवटकीम गन्तव्महरुको अङ्झबरेख 
यान ेतथा अद्यावङ्झधक गने, 

(थ) प्रदेश सयकायफाट ङ्झनभावण बएका ऩमवटन ऩूवावधाय तथा 
सॊयचनाहरुको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सञ् चारन तथा 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक प्रफन्ध गने, 

(द) धाङ्झभवक ऩमवटनभा यहेको सम्बावनाराई भध्मनजय गयी 
धाङ्झभवक ऩमवटनको ङ्जवकासको राङ्झग सॊमन्त्र ङ्झनभावण गने, 

(ध) प्रदेशङ्झबत्र यहेका उऩमङ्टक्त स्थानको ऩङ्जहचान गयी प्रदेश 
स्तयीम ऩमवटन ऩाकव  ङ्झनभावणको मोजना फनाउने य प्रदेश 
ऩाकव  ङ्झनभावणको राङ्झग आवश्मक ऩने स्थानको ऩङ्जहचान 
य छनोटको राङ्झग ङ्जवऻहरु यहेको सङ्झभङ्झत गठन गने, 
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(न) प्रदेशङ्झबत्र यहेका नदीहरुभा उऩमङ्टक्त स्थानको ऩङ्जहचान 
गयेय फोङ्जटङ्ग सञ् चारनको राङ्झग आवश्मक ऩूवावधाय 
ङ्झनभावण, ऩूवावधाय ङ्झनभावणका  राङ्झग सहजीकयण गने, 

(ऩ)  प्रदेश सयकाय य सङ्झभङ्झतको फैठकरे तोकेको अन्म 
कामवहरु गने। 

5३.  सङ्झभङ्झतको कामावरम् ऩमवटनको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय तथा प्रवर्द्वनभा   
सभन्वम, सहजीकयण, ऩूवावधाय ङ्झनभावणको राङ्झग सङ्झभङ्झतको छङ्ट टै्ट 
कामावरम यहनेछ। सङ्झभङ्झतको कामावरम प्रदेश सयकायरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

5४.  सेवा शङ्टल्क ङ्झरन सक्ने्  सङ्झभङ्झतरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रदान 
गयेको ऩयाभशव तथा सेवा फाऩत तोके फभोङ्ञजभको सेवा शङ्टल्क ङ्झरन 
सक्नेछ। 

5५.  सङ्झभङ्झतको कोष् (1) सङ्झभङ्झतको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरु 
यहन ेछन:्- 

(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान तथा अन्म 
यकभ, 

(ख) ङ्जवदेशी सयकाय वा याङ्जष्डम वा अन्तयाङ्जष्डम सङ् घ, 
सॊस्थाफाट प्राप् त सहमोग वा अनङ्टदान, 

(ग) स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी सङ् घ, सॊस्था वा 
व्मङ्ञक्तफाट प्राप् त दान दातव्म वा उऩहाय, 

(घ) व्मवसामभा सॊरग्न यहेका सङ् घ, सॊस्था वा 
व्मङ्ञक्तफाट प्राप् त सहमोग, अनङ्टदान वा उऩहाय, 

(ङ) व्मवसामीहरुराई प्रदान गयेको सेवा तथा 
ऩयाभशव फाऩत प्राप् त गयेको सेवा शङ्टल्क, 

(च) अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप् त यकभ। 
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(3) ङ्जवदेशी सयकाय, अन्तयावङ्जष्डम सङ् घ, सॊस्था वा ङ्जवदेशी 
सङ् घ, सॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सहमोग, अनङ्टदान, 
दान, दातव्म वा उऩहाय ङ्झरनङ्ट अगावै सङ्झभङ्झतरे प्रदेश सयकायको 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(4) सङ्झभङ्झतको तपव फाट गङ्चयने सम्ऩूणव खचव उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको कोषभा जम्भा बएको यकभफाट व्महोङ्चयनेछ। 

5६. रेखा य रेखाऩयीऺण्  (1) सङ्झभङ्झतको आम-व्ममको रेखा प्रदेश 
सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ याङ्ञखनछे। 

(2) सङ्झभङ्झतको अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺक 
वा ङ्झनजरे तोकेको कङ्ट नै रेखा ऩयीऺकफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(3) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो वाङ्जषवक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत, 
वासरात, राब, हाङ्झन य अन्म हयङ्जहसाफका सम्फन्धभा प्रङ्झतवेदन 
तमाय गयी भन्त्रारमभा ऩेश गनेछ। 

5७.  प्रदेश सयकायरे अनङ्टदान ङ्छदन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे सङ्झभङ्झतराई 
आवश्मक यकभ अनङ्टदानका रुऩभा ङ्छदन सक्नछे।   

5८.  वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन् कामवकायी प्रभङ्टखरे सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको 
वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र भन्त्रारम य सङ्झभङ्झत सभऺ प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩनेछ य त्मस्तो 
प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत प्रदेश सयकायराई सभेत उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-1१ 
प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत सम्फन्धी व्मवस्था 

5९.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत् सङ्झभङ्झतको सम्ऩूणव प्रशासङ्झनक काभ 
कायफाहीको येखदेख एवॊ प्रफन्ध गनव एक प्रभङ्टख कामवकायी 
अङ्झधकृत यहनछे। 
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60.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको मोग्मता् प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको 
रुऩभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनका राङ्झग देहामको मोग्मता ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ् 

(क) नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख) भान्मता प्राप् त ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट कम्तीभा स्नातकोत्तय 

उतीणव गयेको, 
(ग) ऩमवटन ऺेत्रभा कम्तीभा दश वषव अनङ्टबव प्राप् त गयेको, 
(घ) ऩैसठ्ठी वषव उभेय ननाघेको य 

(ङ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अमोग्म नठहङ्चयएको। 

6१.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको छनोट तथा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त् (1) प्रभङ्टख 
कामवकायी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतभा 
ङ्झनमङ्टक्त बएको व्मङ्ञक्त कङ्ट नै सयकायी, गैय सयकायी सॊस्थाभा सॊरग्न 
यहेको बए ङ्झनजरे त्मस्तो सेवाफाट अवकाश ङ्झरनङ्ट ऩनेछ य 
अवकाश नङ्झरएभा त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त स्वत् फदय हङ्टनेछ। 

(3) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩदावङ्झध चाय वषवको 
हङ्टनेछ। 

6२.  शऩथ् सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे आफ्नो कामवबाय 
सम्हाल्नङ्ट अङ्ञघ अध्मऺ सभऺ अनङ्टसूची-1१ फभोङ्ञजभ शऩथ ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

6३.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जवधा य सेवाका सतवहरु्  
मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवा य सङ्टङ्जवधाका सतवहरु प्रदेश सयकायरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

6४.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन् (1) 
भन्त्रारमको सङ्ञचवरे प्रत्मेक वषव प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको 
कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन गनेछ। 
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(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ गङ्चयन े कामव सम्ऩादन 
भूल्माङ्कनका आधाय सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

6५.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय्  प्रभङ्टख 
कामवकायी अङ्झधकृतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्  

(क) मस ऐन तथा ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभका कामवहरु गने, 
(ख) सङ्झभङ्झतका ङ्झनणवम एवॊ ङ्झनदेशनहरु कामावन्वमन गने, 

गयाउने, 
(ग) सङ्झभङ्झतको दीघवकारीन तथा अल्ऩकारीन मोजना, वाङ्जषवक 

कामविभ तथा फजेट तमाय गने गयाउने, 
(घ) सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत मोजना तथा कामविभहरु 

कामावन्वमन गने, गयाउने, 
(ङ) सङ्झभङ्झतको कभवचायी व्मवस्थाऩन एवॊ ऩङ्चयचारन गने, 
(च) अध्मऺको आदेशानङ्टसाय सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउने, 
(छ) सङ्झभङ्झतको प्रशासकीम प्रभङ्टखको हैङ्झसमतरे सङ्झभङ्झतको 

उद्देश्म प्राप् त गनव अन्म आवश्मक कामवहरु गने, 
(ज) ऐन तथा ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको आङ्झथवक, 

प्रशासङ्झनक तथा अन्म काभहरु गने, 
(झ) सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत दीघवकारीन तथा अल्ऩकारीन 

मोजना तथा कामविभहरुको कामावन्वमनको िभभा 
आवश्मक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनव रगाउने, 

(ञ) सङ्झभङ्झतको मोजना तथा कामविभहरुको कामावन्वमन, 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनको िभभा देखा ऩयेका सभस्माको 
सभाधानको राङ्झग आवश्मक सङ्टझावहरु सभेत तमाय गयी 
स्वीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने, 
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(ट) अध्मऺसॉग ऩयाभशव गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गङ्चयन े
कामवसूची तमाय गने, 

(ठ) सङ्झभङ्झतरे गयेका प्रत्मेक ङ्झनणवमहरुको अङ्झबरेख रगामत 
सङ्झभङ्झतरे गनङ्टव ऩने काभ, कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कागजातहरु अद्यावङ्झधक गयी सङ्टयङ्ञऺत याख् न रगाउन,े 

(ड) अध्मऺ तथा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका ङ्झनदेशनहरु ऩारन गने,  

गयाउने, 
(ढ) सङ्झभङ्झतको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा तथा आवश्मक 

प्रफन्ध गने, 

(ण) सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधावयण गयेका अन्म काभ गने। 

६६.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन े अवस्था् देहामको 
अवस्थाभा प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ्- 

(क) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा, 
(ख) ङ्झनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषव ऩूया बएभा, 
(ग) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सभऺ ङ्झरङ्ञखत याजीनाभा ङ्छदई स्वीकृत 

बएभा, 
(घ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अमोग्म ठहङ्चयएभा, 
(ङ) सङ्झभङ्झतको एक चौथाई सदस्मरे प्रस्ताव याखी फहङ्टभत 

सदस्मरे हटाउने ङ्झनणवम गयेभा। 

६७.  प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतराई ऩदफाट हटाउॉदा अऩनाउनङ्ट ऩने 
प्रङ्जिमा् (१) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे ऩद अनङ्टरुऩको कामव 
सम्ऩादन नगयेको बङे्ङ सङ्झभङ्झतको एक चौथाई सदस्मराई रागेभा 
सो कङ्ट याको जाॉचफङ्टझ गनव सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो सदस्म फाहेकको अन्म 
तीन सदस्मीम जाॉचफङ्टझ सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 

(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत उऩय 
छानङ्झफन गनङ्टव ऩने बएभा छानङ्झफनको अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया नरागेसम्भ 
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सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवको कामव भन्त्रारमरे खटाएको अङ्झधकृत 
स्तयको कभवचायीरे गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जाॉचफङ्टझ सङ्झभङ्झतरे 
जाॉचफङ्टझको ङ्झसरङ्झसराभा प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृत तथा अन्म 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई उऩङ्ञस्थत गयाई आवश्मक सोधऩङ्टछ गनव तथा 
आवश्मक कागजात प्रभाण ऩेश गनव रगाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जाॉचफङ्टझ सङ्झभङ्झतरे 
जाॉचफङ्टझको कामव सभाप् त बएऩङ्झछ आफ्नो याम सङ्जहत जाॉचफङ्टझ 
प्रङ्झतवेदन सङ्झभङ्झतराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ सङ्झभङ्झतरे ऩेश गयेको 
जाॉचफङ्टझ प्रङ्झतवेदनफाट प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे सङ्झभङ्झतराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माई सङ्झभङ्झतको ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै काभ 
कायफाही गयेको वा सङ्झभङ्झतको नीङ्झत ङ्झनदेशन अनङ्टरुऩ कामव सम्ऩादन 
गयेको नदेङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतरे प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतराई सपाइ 
ऩेश गनव सात ङ्छदनको सभम ङ्छदई ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। सो 
सभमङ्झबत्र प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे सपाइ ऩेश नगयेभा वा 
ङ्झनजरे ऩेश गयेको सपाइ सन्तोषजनक नदेङ्ञखएभा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे ऩदभङ्टक्त गनव सक्नेछ। 

(६) प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ जानी 
जानी सङ्झभङ्झतराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा 
ङ्झनजफाट त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-12 
सङ्झभङ्झतको सेवा शङ्टल्क सम्फन्धी व्मवस्था 

6८. सेवा शङ्टल्क् (१) सङ्झभङ्झतरे ऐनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
व्मावसामीहरुराई प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रदान गयेको ऩयाभशव 
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तथा सेवा फाऩत सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीसॉग सेवा शङ्टल्क ङ्झरन 
सक्नेछ। व्मासामीहरुसॉग ङ्झरन े सेवा शङ्टल्क तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै ऩयाभशव तथा सेवाभा सेवा शङ्टल्क नङ्झरने गयी 
तोक्न सक्नछे। 

6९.  सेवा शङ्टल्क उठाउन प्रङ्झतङ्झनङ्झध तोक्न सक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे 
व्मवसामी वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामराई सेवा शङ्टल्क 
उठाउन आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झध तोक्न वा अन्म कङ्ट नै तङ्चयका अऩनाई 
सेवा शङ्टल्क उठाउन सक्नेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देखेभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधावयण गये 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अऩनाई सङ्झभङ्झतरे व्मावसामीफाट सोझै शङ्टल्क 
उठाउन सक्नेछ। 

70.  कोषभा दाङ्ञखरा गने् (१) व्मावसामीसॉग उठाएको सेवा शङ्टल्क 
यकभ सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा गने ङ्ञजम्भेवायी तथा दाङ्जमत्व 
सम्फङ्ञन्धत ऩमवटन व्मवसामी वा सङ्झभङ्झतफाट अङ्झधकाय प्राप् त व्मङ्ञक्त 
वा ङ्झनकामको हङ्टनछे। 

(२) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेवा शङ्टल्क उठाउन 
व्मवसामीराई आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झनमङ्टक्त गयेको अवस्थाभा उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ व्मवसामीरे सेवा शङ्टल्क फाऩत उठेको यकभ 
सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा गदाव आफ्नो तपव फाट सङ्झभङ्झतराई 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ सभेत ङ्जहसाफ गयी सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा 
गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे सेवा शङ्टल्क उठाउन आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तोकेको व्मवसामी वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे सेवा 
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शङ्टल्कफाट उठेको यकभ सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा गयेऩङ्झछ सो को 
जानकायी सङ्झभङ्झतराई ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) व्मवसामीहरुसॉग सेवा शङ्टल्क उठाउन े य त्मस्तो 
यकभ सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा गने सम्फन्धी अन्म कामवङ्जवङ्झध 
सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

७१.  दाङ्ञखरा नगने उऩय कायफाही हङ्टने्  (१) सेवा शङ्टल्क उठाई 
सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩने कतवव्म बएको व्मवसामी, 
व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे सेवा शङ्टल्क नउठाएभा वा उठाएय ऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा नगयेभा त्मस्तो व्मवसामी, व्मङ्ञक्त वा 
ङ्झनकामसॉग सेवा शङ्टल्क फाऩतको यकभ असङ्टर गनव सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मक कायफाही चराउन सक्नेछ। 

(२) कङ्ट नै व्मवसामीरे सेवा शङ्टल्क नउठाएभा वा उठाएय 
ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञखरा नगयेको ऩाइएभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्तो 
ऩमवटन व्मवसामीको अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्झनरम्फन वा खायेज गनवको राङ्झग 
प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखी आएको अवस्थाभा 
प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत 
व्मवसामीराई सङ्झभङ्झतराई हङ्टन गएको हाङ्झन नोक्सानी फाऩतको 
यकभ ङ्झतनव रगाउने छ य सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीरे सङ्झभङ्झतराई हङ्टन 
गएको हाङ्झन नोक्सानी फाऩतको यकभ नफङ्टझाएभा प्रदेश सयकायको 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे त्मस्तो व्मवसामीको अनङ्टभङ्झत ऩत्र कङ्ट नै 
ङ्झनङ्ञित अवङ्झधको राङ्झग ङ्झनरम्फन गनव वा यद्द गनव सक्नेछ। 

(४) व्मवसामीको कायणफाट सङ्झभङ्झतराइ हङ्टन गएको हाङ्झन 
नोक्सानी फाऩत सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीफाट सङ्झभङ्झतरे भङ्टनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाउन सक्नेछ।  
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७२.  सङ्झभङ्झतराई सहमोग गनङ्टव ऩने् मस ऐन तथा ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ 
सङ्झभङ्झतराई सहमोग गनङ्टव प्रदेश सयकाय भातहतका ङ्झनकामहरुको 
दाङ्जमत्व य कतवव्म हङ्टनेछ। 

7३. सङ्झभङ्झतको सङ् गठन सॊयचना: सङ्झभङ्झतको सङ् गठन सॊयचना प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

7४. सङ्झभङ्झतको कभवचायी् सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ऩने कभवचायी 
भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउन ेछ। 

7५.  फैठक बत्ता्  फैठक बत्ता सम्फन्धी व्मवस्था प्रदेश सयकायरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

7६.  वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन ऩेश गने् प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतरे ऐन 
फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे गयेको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक वषव सङ्झभङ्झत य 
भन्त्रारमभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। त्मसयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गदाव कामविभ, 
रागत,  कामव प्रगङ्झत य बङ्जवमभा गङ्चयने सङ्टधाय सभेत खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

7७.  खाता सञ् चारन् सङ्झभङ्झतको खाता सञ् चारन प्रभङ्टख कामवकायी 
अङ्झधकृत य रेखा प्रभङ्टखको सॊमङ्टक्त दस्तखतफाट हङ्टनछे। 

7८.  सम्ऩकव  भन्त्रारम् सङ्झभङ्झतरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकव  याख्दा 
भन्त्रारम भापव त याख् नङ्ट ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-13 

उद्योग/व्मवसाम सङ् घ सम्फन्धी व्मवस्था 
7९.  स्थानीम ङ्जवषमगत सङ् घको गठन्  मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएका 

पभव/कम्ऩनीहरुको व्मवङ्ञस्थत ऩङ्चयचारन,  ङ्जवकास य सॊमोजन तथा 
ङ्जवषमगत पभव/कम्ऩनीहरुरे सञ् चारन गने व्मवसामको ङ्जवकास, 

प्रवर्द्वन य फजायीकयण रगामतका कामवभा सहमोग गनव मस ऐन 
फभोङ्ञजभ दताव बई कामवयत यहेका पभव/कम्ऩनीहरुरे कङ्ट नै 
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ऩमवटकीम ऺेत्र वा एक स्थानीम ऺते्रभा काभ गने गयी आऩसभा 
ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको स्थानीम ङ्जवषमगत सङ् घ गठन गनव 
सक्नछेन।्  

80.  ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सङ् घको गठन् मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएका 
ङ्जवषमगत पभव/कम्ऩनीहरुको व्मवङ्ञस्थत ऩङ्चयचारन,  ङ्जवकास य 
सॊमोजन तथा ङ्जवषमगत पभव/कम्ऩनीहरुरे सञ् चारन गने 
व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवर्द्वन य फजायीकयण रगामतका कामवभा 
सहमोग गनव मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बई कामवयत यहेका 
पभव/कम्ऩनीहरु तथा स्थानीम ङ्जवषमगत सङ् घरे ङ्ञजल्रा बयी काभ 
गने गयी आऩसभा ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सङ् घ 
गठन गनव सक्नेछन।् 

८१.  ङ्ञजल्रा सङ् घको गठन् (१) पभव/कम्ऩनीहरु भापव त सञ् चारन 
हङ्टने व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवर्द्वन तथा फजायीकयण रगामतका 
कामवभा टेवा ऩङ्टर् माउन तथा पभव/कम्ऩनीहरुको व्मवङ्ञस्थत 
ऩङ्चयचारन गनव मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएका ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत 
सङ् घहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा सङ् घ गठन गनव सक्नछेन।् 

(२) मसयी सङ् घ गठन गदाव दताव बएका ङ्ञजल्राबङ्चयका 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जवषमगत सङ् घहरू सभावेश बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 

८२. प्रदेश ङ्जवषमगत सङ् घको गठन: पभव/कम्ऩनीहरु भापव त सञ् चारन 
हङ्टने व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवर्द्वन तथा फजायीकयण रगामतका 
कामवभा टेवा ऩङ्टर् माउन तथा पभव/कम्ऩनीहरुराई ङ्झनमभ सॊगत, 

व्मवङ्ञस्थत य  पभव/कम्ऩनीहरु ङ्झफचको सम्फन्ध सङ्टभधङ्टय फनाई 
ऩङ्चयचारन गनव मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएका ङ्ञजल्राका ङ्जवषमगत 
सङ् घहरू ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको प्रदेश ङ्जवषमगत सङ् घ गठन गनव 
सक्नेछन।् तय मसयी सङ् घ गठन गदाव दताव बएका प्रदेशबङ्चयका 
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ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सङ् घहरू सभावेश 
बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

8३.  प्रदेश सङ् घको गठन् ऩमवटन व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवर्द्वन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामवभा टेवा ऩङ्टर् माउन मस ऐन फभोङ्ञजभ 
दताव बएका ङ्ञजल्रा सङ् घ य प्रदेश ङ्जवषमगत सङ् घ आऩसभा ङ्झभरी 
प्रदेश सङ् घको गठन गनव सक्नेछन।् तय मसयी सङ् घ गठन गदाव 
प्रदेशबयी दताव बएका, ङ्ञजल्रा सङ् घहरू य प्रदेश ङ्जवषमगत सङ् घहरू 
प्रत्मेकको ऩचास प्रङ्झतशत सङ् घहरू सभावेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

8४.  सङ् घ गठन गनव नसङ्जकने्   देहामको अवस्थाभा सङ् घ गठन गनव 
सङ्जकने छैन्- 

(क) कङ्ट नै ऩमवटकीम ऺेत्र वा एक स्थानीम तहभा एकै 
प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी ङ्जवषमगत स्थानीम सङ् घ, 

(ख) एक ङ्ञजल्राभा एकै प्रकृङ्झतको एक बन्दा फढी ङ्जवषमगत 
ङ्ञजल्रा सङ् घ,  

(ग) प्रदेशभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी ङ्जवषमगत प्रदेश 
सङ् घ, 

(घ) एक ङ्ञजल्राभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा 
सङ् घ,  

(ङ) प्रदेशभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी प्रदेश सङ् घ।  

8५.  दतावको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन 
चाहने देहाम फभोङ्ञजभका सङ् घरे दतावका राङ्झग अनङ्टसूची-1२ 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झतयी भन्त्रारमरे तोकेको कामावरमभा दयखास्त 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(क) ङ्जवषमगत स्थानीम सङ् घ, 
(ख) ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा सङ् घ, 

(ग) ङ्ञजल्रा सङ् घ,  



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

64 

(घ) ङ्जवषमगत प्रदेश सङ् घ, 

(ङ) प्रदेश सङ् घ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयखास्तसाथ देहाम 
फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ्  

(क) प्रस्ताङ्जवत ङ्जवधान,  

(ख) प्रस्ताङ्जवत सदस्मको ङ्जववयण, य 

(ग) दताव प्रमोजनका राङ्झग बएका ङ्झनणवमहरु । 

8६. सङ् घको कोष् (१) सङ् घको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ 
यहनेछ्  

(क) सदस्मता शङ्टल्क, 
(ख) वाङ्जषवक शङ्टल्क,  

(ग) नवीकयण शङ्टल्क, 
(घ) ऋणको रूऩभा प्राप् त यकभ,  

(ङ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त यकभ,  

(च) प्रदेश सयकायफाट प्राप् त यकभ, 

(छ) स्थानीम तहफाट प्राप् त यकभ,   

(ज) ङ्जवदेशी सयकाय वा अन्तयावङ्जष्डम सङ् घ सॊस्थाफाट 
प्राप् त अनङ्टदान वा सहामताको यकभ, य 

(झ) व्मवसाङ्जमक कामवफाट आङ्ञजवत यकभ, 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोङ्ञजभको यकभ 
प्राप् त गनङ्टव अङ्ञघ नेऩार सयकाय, अथव भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ।  

(३) भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सङ् घ/ङ्जवषमगत सङ् घरे व्मवसाम सञ् चारन गयेभा वा व्मवसामभा 
रगानी गयेको अवस्थाभा (ङ), (च) य (छ) फभोङ्ञजभको यकभ 
प्राप् त हङ्टने छैन। 
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8७.  उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने ङ्जववयण य सभम् (१) सङ् घरे प्रत्मेक वषव 
देहामका ङ्जववयण सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन भाङ्झथल्रो सङ् घ य दताव गने 
कामावरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ् 

(क) वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन,   

(ख) रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 
(ग) सञ् चारकको ङ्जववयण, 
(घ) ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन,  

(ङ) साधायण सबाको फैठकको ङ्झनणवम सम्फन्धी 
जानकायी,  

(च) भाङ्झथल्रो सङ् घ तथा भन्त्रारमरे सभम सभमभा 
तोङ्जकङ्छदएका अन्म ङ्जववयण।  

(२) सङ् घरे प्रत्मेक वषव देहामको सभमभा भाङ्झथल्रो 
सङ् घ दताव गने कामावरमभा ङ्जववयण फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ्   

(क) स्थानीम सङ् घरे आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको 
तीन भङ्जहनाङ्झबत्र, 

(ख) ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा सङ् घरे आङ्झथवक वषव सभाप् त 
बएको चाय भङ्जहनाङ्झबत्र, 

(ग) ङ्ञजल्रा सङ् घ य ङ्जवषमगत प्रदेश सङ् घरे 
आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको ऩाॉच भङ्जहनाङ्झबत्र,   

(घ) प्रदेश सङ् घरे आङ्झथवक वषव सभाप् त बएको छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र।   

(३) प्रदेश सङ् घरे आफ्नो प्रङ्झतवेदन भन्त्रारमभा सभेत 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-14 

पभव/कम्ऩनी तथा सङ् घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी  

ङ्जवशषे व्मवस्था 
8८. कामावरमरे अनङ्टगभन गनव सक्ने्  (१)  दताव गने कामावरमरे 

सङ् घको अनङ्टगभन गनव सक्नछे।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव गने कामावरमरे 
सङ् घको अनङ्टगभन गदाव आवश्मकता अनङ्टसाय भाङ्झथल्रो सङ् घको 
सहमोग ङ्झरन सक्नेछ।  

8९. भन्त्रारमरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनव सक्ने्   भन्त्रारमफाट 
सङ् घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी भाङ्झथल्रो सङ् घ वा 
कामावरमराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

90. सङ् घरे ङ्झनयीऺण गनव सक्ने्  सङ् घरे आफ्ना सदस्मको काभको 
ङ्झनयीऺण गनव सक्नछे। 

९१.  आङ्झथवक सहमोग  तथा कोष खडा गनव सक्ने्  (१) साधायण 
सबाफाट ङ्झनणवम गयाई सङ् घरे देहाम फभोङ्ञजभ कोष खडा गनव 
सक्नेछ।  

(क) सङ् घ वा सङ् घका सदस्मरे सञ् चारन गने 
व्मवसाम प्रवर्द्वनका राङ्झग व्मवसाम प्रवर्द्वन 
कोष,  

(ख) सङ् घका सदस्मका व्मवसामभा आई ऩनव सक्न े
आऩत ङ्जवऩद  भा सहमोग गनव सदस्म सहमोग 
कोष, 

(ग) प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा आई ऩने दैवी प्रकोऩ 
तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩभा सहमोग गनव दैवी 
प्रकोऩ उर्द्ाय सहमोग कोष, 
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(२) सङ् घरे ङ्ञशऺा, स्वास््म, वातावयण सॊयऺण, भानवीम 
सहामता जस्ता ङ्जवषमभा आङ्झथवक सहमोग गनव सक्नछे। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको व्माख्मा य प्रमोग 
सङ् घको कामवङ्जवङ्झधभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

९२.  ङ्जववाद सभाधान्  व्मवसाङ्जमक पभव वा कम्ऩनी ङ्झफच कङ्ट नै ङ्जववाद 
उत्ऩङ्ङ बएभा सो ङ्जववाद ङ्झनरुऩणका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सङ् घरे 
ङ्जववाद ङ्झनरुऩण सङ्झभङ्झतको गठन गनव सक्नेछ।  

9३.  अन्म व्मवस्था: सङ् घ/ङ्जवषमगत सङ् घ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
प्रचङ्झरत कानून य सङ् घ/ङ्जवषमगत सङ् घको ङ्जवधानभा व्मवस्था बए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

    

ऩङ्चयच्छेद-15 

ङ्जवङ्जवध 

9४. अनराइन सेवा प्रदामकरे अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने: (1) इन्टयनेटराई 
भाध्मभ फनाई ऐजेन्सीको काभ गनव वा ऩमवटनसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म 
कङ्ट नै ऩङ्झन गङ्झतङ्जवङ्झध गनव अनराइन सेवा प्रदान गनव चाहनेरे मस 
ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत शङ्टल्क ङ्झतयी कामावरमफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको ऩमवटन गङ्झतङ्जवङ्झध वा सेवा 
सञ् चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

9५. ऩमवटन सेवा शङ्टल्क राग्न:े ऩमवटन सेवा शङ्टल्क प्रदेश सयकायरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

9६.  पोहयभैराको व्मवस्थाऩन: (१) ऩमवटन गङ्झतङ्जवङ्झधभा प्रमोग बएका 
वस्तङ्ट वा त्मसफाट ङ्झनस्केको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको 
राङ्झग पोहयभैराराई देहाम फभोङ्ञजभ वगीकयण गङ्चयएको छ :- 

(क) नष्ट गनव सङ्जकने पोहयभैरा, य 

(ख) ऩङ्टन् प्रशोधन गनव सङ्जकने पोहयभैरा। 
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(२) इजाजत प्राप् त एजेन्सीरे उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभका पोहयभैरा ऩानीघाट वा साववजङ्झनक भहत्व वा 
सङ्ञन्धसऩवन नऩने ठाउॉभा ऩङ्टर् माई उक्त वस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
जराउन,े  नष्ट गने वा खाडर खनी ऩङ्टने व्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) इजाजत प्राप् त एजेन्सीरे उऩदपा (१) को खण्ड 
(ख) फभोङ्ञजभका पोहयभैरा भन्त्रारमरे तोकेको ङ्झनकाम वा 
सॊस्थाराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनव 
भन्त्रारमरे तोकेको ङ्झनकाम वा सॊस्थारे एजेन्सीसॉग तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ शङ्टल्क उऩरब्ध नगयाएभा 
फैंक ग्मायेन्टीको रुऩभा कामावरमभा याखेको यकभफाट कट्टा हङ्टन े
गयी पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनव तोकेको ङ्झनकाम वा सॊस्थाराई 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ यकभ उऩरब्ध गयाएभा 
सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीरे फैंक ग्मायेन्टी फयाफयको यकभ ऩैंङ्झतस 
ङ्छदनङ्झबत्र दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩनेछ। 

9७. प्रङ्झतवेदन वा ङ्जववयण ऩेश गनङ्टवऩने : (1) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गने व्मवसामीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
आवङ्झधक प्रङ्झतवेदन भन्त्रारम वा कामावरम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेक भन्त्रारमरे 
सभम सभमभा मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत प्राप् त गयी ऩमवटन 
व्मवसाम सञ् चारन गने, गयाउने पभव वा व्मङ्ञक्तसॉग आवश्मक 
देङ्ञखएभा अन्म ङ्जववयण सभेत भाग गनव सक्नछे। 

(3) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ सञ् चारन हङ्टन े
ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झधभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा ङ्झनयीऺण गयी ङ्झनदेशन ङ्छदन 
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य ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गनव इजाजत प्राप् त ङ्झनकामको 
ङ्जहसाफ ङ्जकताफ तथा अन्म अङ्झबरेख जाॉच्न जॉचाउन सक्नछे। 

(४) भन्त्रारमरे इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्त,  पभव वा 
कम्ऩनीरे ऩारन गनङ्टवऩने आचायसॊङ्जहता फनाई रागङ्ट गनव सक्नेछ य 
त्मस्तो आचायसॊङ्जहताको ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत इजाजत ऩत्र प्राप् त 
व्मङ्ञक्तको कतवव्म हङ्टनछे। 

9८. अरुराई काभ गनव ङ्छदन नहङ्टन े : एजेन्सीको इजाजत ऩत्र प्राप् त 
व्मङ्ञक्त वा होटर वा रज वा मस ऐन फभोङ्ञजभको अन्म ऩमवटन 
व्मवसाम दताव गयाउने पभव वा व्मङ्ञक्तरे आफ्नो व्मवसाम अरुराई 
ङ्झधतो फन्धक ङ्छदन वा अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे आफ्नो व्मवसामको 
नाभफाट अरु कसैराई त्मस्तो व्मवसाम सञ् चारन गनव ङ्छदनङ्ट 
हङ्टॉदैन। 

तय मस ऐन फभोङ्ञजभ इजाजत ङ्झरई सञ् चारन गयेको 
ऩमवटन व्मवसामरे कङ्ट नै फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थासॉग कायोफाय गनव 
मस दपारे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 

9९. नऩेारी ऩमवटक सम्फन्धी ङ्जवशषे व्मवस्था :  प्रदेश सयकायरे सभम 
सभमभा सूचना प्रकाशन गयी मस ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै व्मवस्था 
नेऩारी ऩमवटकहरुको सम्फन्धभा रागङ्ट नहङ्टने गयी तोकी ङ्छदन 
सक्नेछ। 

100. ङ्जववयणभा हेयपेय बएभा सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने : एजेन्सीको इजाजत 
ऩत्रको राङ्झग वा होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको 
होटर, रज, ये टङ्टयाॉ  तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय 
वा ऩमवटन व्मवसामको दतावको राङ्झग दयखास्त ङ्छदॉदा खङ्टराएको 
ङ्जववयणभा कङ्ट नै हेयपेय गङ्चयएभा सो गयेको तीस ङ्छदनङ्झबत्र उक्त 
व्मवहोयाको सूचना ऩमवटन व्मवसाम सञ् चारन गनव इजाजत ऩत्र 
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प्राप् त व्मङ्ञक्त वा पभव वा कम्ऩनीरे कामावरम सभऺ सूचना ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

१०१. व्मवसाम फन्द गनङ्टव ऩयेभा सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने : (1) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै ऩमवटन व्मवसाम दताव गयी सञ्चारन गने व्मङ्ञक्त वा पभव वा 
कम्ऩनीरे आफ्नो व्मवसाम फन्द गयेभा फन्द गयेको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारम वा कामावरम सभऺ सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सूचना नङ्छदएभा ङ्झनजरे 
प्रदेश सयकायराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने दाङ्जमत्वफाट उन्भङ्टङ्ञक्त ऩाउने छैन। 

१०2. छङ्टट ङ्छदन सक्न े: नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे घोषणा गयेको 
भ्रभण वषव, उत्सव, याङ्जष्डम तथा प्रादेङ्ञशक भहत्वका कामविभहरु 
एवॊ प्रदेशभा बएका भहाभायी, प्राकृङ्झतक ङ्जवऩङ्ञत्तका कायण ऩमवटन 
उद्योगभा ऩयेको असयराई भध्मनजय गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
बयी सञ् चाङ्झरत ऩमवटन उद्योग वा कङ्ट नै ङ्जवशषे ऺेत्र वा कङ्ट नै 
ङ्जवषमगत उद्योगराई इजाजत शङ्टल्क, नवीकयण, जङ्चयफानाभा ऩङ्टयै वा 
आङ्ञशॊक छङ्टट य उद्योगको ऩङ्टनस्थावऩनाको राङ्झग सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन सक्नछे। 

103.  योक रगाउन सक्न े : प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी ङ्झनङ्ञश् चत स्थानभा ङ्झनङ्ञश् चत अवङ्झधका राङ्झग ङ्झनङ्ञश् चत 
व्मवसामको इजाजत नङ्छदन ेगयी योक रगाउन सक्नेछ। 

104. ऩमवटक प्रहयी सम्फन्धी व्मवस्था: (1) ऩमवटकीम ऺेत्र य स्वदेशी 
तथा ङ्जवदेशी ऩमवटकको सङ्टयऺा सम्फन्धी कामव गनव प्रदेश सयकायरे 
प्रदेश प्रहयीराइव ऩमवटक प्रहयीको रुऩभा खटाउन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ खङ्जटने प्रहयीको सञ् चारन य 
व्मवस्थाऩन भन्त्रारमरे सम्फङ्ञन्धत प्रदेश प्रहयी हेने भन्त्रारमको 
सहभङ्झतभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ गनेछ। 
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1०5.  पभव वा कम्ऩनी एक आऩसभा गाङ्झबन सक्ने्   कम्तीभा ऩाॉच वषव 
काभ गयेको पभव वा कम्ऩनी एक आऩसभा गाङ्झबन चाहेभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गाङ्झबन सक्नछेन।्  

1०6.  सहकायी सॊस्था वा सभूहरे ऩमवटन उद्योग/व्मवसाम सञ् चारन गनव 
सक्ने्  सहकायी सॊस्था वा सभूह/सङ् घरे ऩमवटन उद्योग सञ् चारन 
गनव चाहेभा मस ऐनभा उल्रेख बएका उद्योग/व्मवसाम सञ् चारन 
गनव सक्नेछ। 

तय दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी कायफाही गने अङ्झधकाय 
प्रत्मामोजन गनव ऩाइने छैन। 

1०7. दऺ जनशङ्ञक्त उत्ऩादन् ऩमवटन ऺेत्रभा आवश्मक ऩने दऺ 
जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गनव ताङ्झरभ/प्रङ्ञशऺण सञ् चारन सम्फन्धी 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

1०८. प्राकृङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभवत जराशमभा फोङ्जटङ्ग रगामतका ऩमवटकीम 
गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन् प्राकृङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभवत जराशमहरुभा 
फोङ्जटङ्ग रगामतका ऩमवटकीम गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन गनव प्रदेश 
सयकायरे सहजीकयण गनव सक्नेछ। 

1०9.  शाखा खोल्न ऩाउने्  होटर तथा ऩमवटन उद्योगरे प्रदेशङ्झबत्र शाखा 
खोल्न ऩाउने छन।् मस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

110.  उद्योगी/व्मवसामी ताङ्झरभ कऺा् (१) ङ्जवद्यभान कानून,  साभाङ्ञजक 
उत्तयदाङ्जमत्व, कय प्रणारी, व्मवस्थाऩकीम दऺता अङ्झबवङृ्जर्द्, 

फजायीकयण रगामतका ङ्जवषमभा प्रदेश सयकायरे उद्योगी/व्मवसामी 
ताङ्झरभ कऺा सञ् चारन गनेछ।  

(२) ताङ्झरभ कऺा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

72 

1११.  आऩतकारीन खोज, उर्द्ाय तथा उऩचाय सम्फन्धी व्मवस्था्  
दङ्टघवटनाभा ऩयेका,  सम्ऩकव  ङ्जवहीन बई फेऩत्ता बएका वा गम्बीय 
स्वास््म अवस्था बएका ऩमवटन श्रङ्झभक तथा ऩमवटकको खोज, 

उर्द्ाय तथा उऩचाय सम्फन्धी व्मवस्थाका राङ्झग प्रदेश सयकायरे 
आऩतकारीन खोज, उर्द्ाय तथा उऩचाय सम्फन्धी आवश्मक 
व्मवस्था गनव सक्नेछ।  

112. ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्जटकट तथा सेवा सम्फन्धी व्मवस्था् प्रदेश सयकायरे 
ऩमवटकका राङ्झग शङ्टल्क राग्ने व्मवस्था बएका सफै ऩमवटकीम 
ऺेत्रभा ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्जटकट, सेवा सम्फन्धी जानकायी तथा ऩमवटक य 
ऩथप्रदशवकको ङ्जववयणको राङ्झग आवश्मक ऩने कामावरम वा 
काउण्टयको व्मवस्था गनव,  गयाउन सक्नछे। 

1१3. प्रबावकाङ्चयता भाऩन गङ्चयन:े (१) भन्त्रारमरे मो ऐन प्रायम्ब बएको 
ऩङ्जहरो वषव य त्मसऩङ्झछ प्रत्मेक तीन/तीन वषवभा मस ऐनको 
कामावन्वमनको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन गयी सो को प्रङ्झतवेदन प्रदेश 
सयकाय भापव त प्रदेश सबाको सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ।  

(२) ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्जटकट तथा सेवा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

११4.  इजाजत ऩत्रको बाषा : मस ऐन अन्तगवतका पायाभहरु नेऩारी 
तथा अङ्ग्रजेी बाषाभा छऩाई गयी प्रमोग गनव सङ्जकनेछ। 

1१5. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्न े : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदेश 
सयकायराई प्राप् त अङ्झधकायभध्मे सफै वा केही अङ्झधकाय 
भन्त्रारमराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

(2) मस ऐन फभोङ्ञजभ भन्त्रारमराई प्राप् त अङ्झधकाय भध्मे 
सफै वा केही अङ्झधकाय भातहतको कामावरम वा कङ्ट नै अङ्झधकायी 
तोकी त्मस्तो अङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 
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तय दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी कायफाही गने अङ्झधकाय 
प्रत्मामोजन गनव ऩाइने छैन। 

1१6. अनङ्टसूचीभा हेयपेय वा थऩघट गनव सक्न े : प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी अनङ्टसूचीभा आवश्मक हेयपेय वा 
थऩघट गनव सक्नछे। 

११7. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध एवॊ भाऩदण्ड फनाउन ेअङ्झधकाय: (1) 
मस ऐनको उद्दशे्म कामावन्वमन गनव प्रदेश सयकायरे आवश्मक 
ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ। 

(2) भन्त्रारमरे मस ऐन तथा ङ्झनमभको अङ्झधनभा यही 
ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध एवॊ भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 

1१8.  मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरुको हकभा 
मसै ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट याको हकभा सो सम्फन्धी व्मवस्था 
प्रदेश कानूनभा बए सोही फभोङ्ञजभ य नबए प्रचङ्झरत सङ् घीम 
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

119. फचाउ: मस ऐनको कामव ऺेत्रङ्झबत्र ऩयेका मो ऐन जायी हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ 
प्रदेश सयकाय य अन्तगवतका ङ्झनकामफाट बए गयेका काभहरु मसै 
ऐन अन्तगवत बए गयेको भाङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ३ को उऩदपा (५) य दपा 9 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

दताव तथा नवीकयण शङ्टल्क 

 

होटर, ताये (स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर,  रज,  ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, राउञ्ज, होभस्टे 
तथा फाय दताव तथा नवीकयण शङ्टल्क: 

 

ङ्झस. 
नॊ. 

होटरको 
ङ्जकङ्झसभ 

दताव 
शङ्टल्क 
रु. 

नवीकयण शङ्टल्क रु. 

कैङ्जपमत 

म्माद 
नाघेको 
३५ 

ङ्छदनसम्भ 

म्माद नाघेको 
तीन 

भङ्जहनासम्भ 
थऩ 

छ भङ्जहनासम्भ 
थऩ 

एक 
वषवसम्भ 
थऩ 

१. 

साधायण 
होटर, रज 
तथा येष्टङ्टयाॉ 

5,००0 5,००0 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झतवषव 
100% का 
दयरे थऩ। 

२. 

ङ्चयसोटव, ऩव, 
राउन्ज तथा 
फाय 

7,500 7,500 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झत वषव 
100% का 
दयरे थऩ। 

३. 

ऩमवटक 
आवास 
(साधायण) 
तथा एक 
ताये होटर 

10,000 10,000 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झत वषव 
100% का 
दयरे थऩ। 
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४. 

दङ्टई ताये 
होटर  

20,000 20,000 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झत वषव 
100% का 
दयरे थऩ। 

5. 

तीन ताये 
होटर  

30,000 30,000 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झत वषव 
100% का 
दयरे थऩ। 

6. 

ऩमवटक 
आवास 
(ङ्झडरक्स) 

40,000 40,000 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषवको 
जङ्चयफाना 
सभेतको कङ्ट र 
यकभभा प्रङ्झत वषव 
100% का 
दयरे थऩ। 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपा ३ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

होटर, ताये(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, ऩव, 
राउञ्ज, होभस्टे तथा फाय सञ् चारन  इजाजत ऩत्र 

 

इजाजत ऩत्र सङ् ख्मा: 
 

ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत ङ्जववयण बएको होटर/ ताये(स्टाय) होटर/ऩमवटक स्तयको 
होटर/रज/ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव/ ऩव/ राउञ्ज/ होभस्टे /फाय सञ् चारन गनव प्रदेश 
ऩमवटन ऐन, २०७8 फभोङ्ञजभ मो इजाजत ऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ। 

 

१. इजाजत ऩत्र प्राप् त पभव वा कम्ऩनीको 
(क) नाभ, थय् 
(ख) ठेगाना् 
(ग) धनी/सॊस्थाऩक शेमय धनी/प्रोप्राइटयको नाभ य ङ्जववयण् 

 

२. होटर, ताये(स्टाय) होटर, ऩमवटक स्तयको होटर, रज, ये टङ्टयाॉ तथा ङ्चयजटव, 
ऩव, राउञ्ज,  होभस्टे तथा फायको्- 

      (क) नाभ, थय् 
(ख) कामावरम यहने ठेगाना् 
(ग) शाखा कामावरम यहने ठेगाना् 

 

३. अवङ्झध: ................. देङ्ञख ............... सम्भ 

 

इजाजत ऩत्र ङ्छदन ेअङ्झधकायीको  

दस्तखत्  

नाभ:  

ऩद :  

ङ्झभङ्झत :   कामावरमको छाऩ 
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इजाजत ऩत्र नवीकयणको ङ्जववयण 

नवीकयण 
ङ्झभङ्झत 

नवीकयणको 
अवङ्झध 

नवीकयण गने अङ्झधकायीको कैङ्जपमत 

नाभ हस्ताऺय  

     

     

     

     

     

 
 

(क)   मो प्रभाणऩत्रको अवङ्झध ऩाॉच वषवको हङ्टनेछ य सभम सभाप् त हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड 
नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(ख)  मो प्रभाणऩत्र हयाएभा वा च्माङ्झतएभा ऩङ्टन् प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग एक 
हजाय रुऩैमाॉ राग्नेछ। 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा १२ को उऩदपा (१) य उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

पभव वा कम्ऩनीको ऩङ्टॉजी य सङ्टयऺण यकभ 

 

१. एजेन्सी सञ् चारनका राङ्झग आवश्मक पभव वा कम्ऩनीको ऩूॉजी 

ङ्झस.नॊ. एजेन्सी पभव/ कम्ऩनी 
चारङ्ट वा च ङ्टक्ता ऩूॉजी रु. 

(कम्तीभा) कैङ्जपमत 

१. 
साहङ्झसक ऩमवटन तथा 
जरमात्रा एजेन्सी 

पभव २५,००,०००  

कम्ऩनी ५०,००,०००  

२. ट्राबर एजेन्सी 
पभव २५,००,०००  

कम्ऩनी ५०,००,०००  

३. टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सी 
पभव २५,००,०००  

कम्ऩनी ५०,००,०००  

४. ऩमवटक मातामात एजेन्सी 
पभव २५,००,०००  

कम्ऩनी ५०,००,०००  

 

२. एजेन्सी सञ् चारनका राङ्झग आवश्मक सङ्टयऺण यकभ : 
(क)  साहङ्झसक ऩमवटन तथा जरमात्रा एजेन्सीको हकभा कम्तीभा ऩाॉच 

राख रुऩैमाॉ कामावरमको नाभभा फैंक ग्मायेन्टी याख् नङ्ट ऩने। 

(ख)  ट्राबर एजेन्सीको हकभा कम्तीभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉ कामावरमको 
नाभभा फैंक ग्मायेन्टी याख् नङ्ट ऩने।  

(ग) टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सीको हकभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉ कामावरमको नाभभा 
फैंक ग्मायेन्टी याख् नङ्ट ऩने। 

(घ)  ऩमवटक मातामात एजेन्सीको हकभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉ कामावरमको 
नाभभा फैंक ग्मायेन्टी याख् नङ्ट ऩने। 
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अनङ्टसूची-४ 

(दपा १३ को  उऩदपा (३), १४ को उऩदपा (१) य (२), दपा २6 य दपा ३6 को 
उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

दताव (इजाजत) तथा नवीकयण शङ्टल्क 

 

१. एजेन्सीको दताव (इजाजत) शङ्टल्क तथा नवीकयण शङ्टल्क रु.: 

एजेन्सीको 
ङ्जकङ्झसभ 

ऩैँङ्झतस 
ङ्छदनङ्झबत्र 

तीन 
भङ्जहनासम्भ 

थऩ 

छ 
भङ्जहनासम्भ 

थऩ 

एक 
वषवसम्भ 
थऩ 

एक वषवबन्दा 
ऩङ्झछ थऩ 

सफै 
एजेन्सीहरु  

25000 10% 1५% 25% 

सो बन्दा 
ऩङ्झछ प्रत्मेक 

वषव 
100%का 
दयरे थऩ  

 

२. साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सीद्वाया सञ् चारन गङ्चयन े ङ्जिमाकराऩहरुका राङ्झग 
वाङ्जषवक इजाजत शङ्टल्क: 
(क) वाङ्जषवक इजाजत शङ्टल्क: 
ङ्झस.नॊ. ङ्जिमाकराऩ वाङ्जषवक इजाजत शङ्टल्क रु. कैङ्जपमत 

१. स्कीईङ्ग 2५,०००  

२. ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग 2५,००० 

३. फञ् जी जङ्ञम्ऩङ 40,००० 

४. जीऩ फ्रामय 40,००० 

५. क्मानोङ्झनङ 30.००० 
6. क्मानोङ्जऩ वाङ्जकङ्ग 1५.००० 
७. अन्म साहङ्झसक 

गङ्झतङ्जवङ्झध 
5०,००० 
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(ख) मसै अनङ्टसूचीको खण्ड २ को (क) को ङ्झस.नॊ. (७) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
अन्म साहङ्झसक गङ्झतङ्जवङ्झध/ङ्जिमाकराऩ सञ् चारन गनव ङ्झनवेदन ऩनव 
आएभा य भन्त्रारमरे सञ् चारन गनव उऩमङ्टक्त देखेभा तोङ्जकएको 
वाङ्जषवक शङ्टल्क ङ्झरइव सञ् चारन गनव इजाजत ङ्छदन सक्नेछ। 

 

३.  भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन व्मवसाम दताव तथा नवीकयण शङ्टल्क : 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिमाकराऩ दताव शङ्टल्क रु. 
वाङ्जषवक नवीकयण 

शङ्टल्क रु. 
कैङ्जपमत 

१ केफरकाय:    

1.1 ऩाॉच डब्फासम्भ बएको ५०,००० 10,०००  

1.2 छदेङ्ञख दश डब्फासम्भ 
बएको 

7५,००० 15,०००  

1.3 एघायदेङ्ञख ऩन्र 
डब्फासम्भ बएको 

1,0०,००० 20,०००  

1.4 सोह्रदेङ्ञख फीस 
डब्फासम्भ बएको 

1,5०,००० 30,०००  

1.5 एक्काइसदेङ्ञख ऩच्चीस 
डब्फासम्भ बएको 

2,0०,००० 40,०००  

1.6 ऩच्चीस बन्दा फढी 
डब्फा बएको 

2,5०,००० 50,०००  

२ एम्मूज्भेन्ट ऩाकव  वा 
पन ऩाकव  

५०,००० ५,०००  

3 अन्म ऩाकव  3०,००० 6,०००  

 

(क) मङ्छद कसैरे मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतसम्भ इजाजत ऩत्र नवीकयण 
गयाउन नसकेको बएभा इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो इजाजत 
ऩत्र नवीकयण गयाउन चाहेभा मो ऐन प्रायम्ब बएको एक वषवङ्झबत्र 
प्रङ्झतवषव दताव शङ्टल्कको शतप्रङ्झतशतका दयरे दस्तङ्टय ङ्झरई एक ऩटकको 
राङ्झग भन्त्रारम वा कामावरमरे नवीकयण गयी ङ्छदन सक्नेछ। 
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(ख) भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन कसैरे इजाजत ऩत्र 
नवीकयण नगयेभा त्मस्तो इजाजत ऩत्र स्वत् यद्द हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची-५ 

(दपा १३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

एजेन्सी सञ् चारन इजाजत ऩत्र 

 

इजाजत ऩत्र सङ् ख्मा: 
 

ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत ङ्जववयण बएको ट्राबर/टे्रङ्जकङ्ग/साङ्जहसक ऩमवटन तथा 
जरमात्रा/ऩमवटक मातामात एजेन्सी सञ् चारन गनव प्रदेश ऩमवटन ऐन, २०७8 
फभोङ्ञजभ मो इजाजत-ऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ। 

 

१. इजाजत ऩत्र प्राप् त पभव वा कम्ऩनीको 
(क) नाभ, थय् 
(ख) ठेगाना : 
(ग) धनी/सॊस्थाऩक शेमयधनी/प्रोप्राइटयको नाभ य ङ्जववयण : 

२.  एजेन्सीको 
(क) नाभ, थय् 
(ख) कामावरम यहने ठेगाना : 
(ग) शाखा कामावरम यहने ठेगाना : 

३.  एजेन्सीको अवङ्झध: ................. देङ्ञख ............... सम्भ इजाजत ऩत्र ङ्छदन े
अङ्झधकायीको  

दस्तखत :  

नाभ, थय्  

ऩद :  

ङ्झभङ्झत :              कामावरमको छाऩ 
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इजाजत ऩत्र नवीकयणको ङ्जववयण 

नवीकयण ङ्झभङ्झत 
नवीकयणको 

अवङ्झध 

नवीकयण गने अङ्झधकायीको कैङ्जपमत 

नाभ हस्ताऺय  

     

     

     

     

     

 

(क)  मो प्रभाणऩत्रको अवङ्झध ऩाॉच वषवको हङ्टनेछ य सभम सभाप् त हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड 
नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(ख)  मो प्रभाणऩत्र हयाएभा वा च्माङ्झतएभा ऩङ्टन् प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग एक हजाय 
रुऩैमाॉ राग्नेछ। 
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अनङ्टसूची -६ 

(दपा २४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

स्कीइङ्ग‚ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग तथा अन्म साहङ्झसक गङ्झतङ्जवङ्झध गनव चाहनरेे ऩेश 
गनङ्टव ऩने कागजात 

 

१. स्कीइङ्ग तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग गनव चाहने दररे अनङ्टभङ्झतका राङ्झग 
इजाजत प्राप् त साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सी भापव त ऩेश गनङ्टव ऩने प्रभाण 
कागजात: 

(क) एजेन्सीको अवङ्झध कामभ यहेको इजाजत ऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख) स्कीइङ्गको हकभा स्कीइङ्ग गने ङ्जहभारी ऺेत्रको नाभ, अवङ्झध, 

नक्सा सङ्जहतको  ङ्जववयण, 

(ग) डाइङ्झबङ्गको हकभा डाइङ्झबङ्ग गने ङ्जहभतारको नाभ, अवङ्झध य नक्सा 
सङ्जहतको ङ्जववयण, 

(घ) दरभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टने नेता तथा सदस्महरुको एक/एक प्रङ्झत 
पोटोसङ्जहत व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण,  ऩासऩोटव य ङ्झबषाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) स्कीइङ्गको हकभा सराभी फाऩत राग्ने दस्तङ्टय दश जनासम्भ 
सदस्म बए ऩववतायोहण वा टे्रङ्जकङ्ग दस्तङ्टय फाहेक ङ्जवदेशी 
ऩमवटकको राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩचास अभेङ्चयकी डरय, साकव  याष्डका 
ऩमवटकका राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त दङ्टई हजाय रुऩैमाॉ य नेऩारी 
ऩमवटकराई प्रङ्झतव्मङ्ञक्त एक हजाय रुऩैमाॉ य सोबन्दा फढी 
सदस्महरु बएभा प्रङ्झत थऩ सदस्म एक सम अभेङ्चयकी डरयका 
दयरे भन्त्रारमरे तोकेको खाताभा फङ्टझाएको फैंक बौचय, 

(च) डाइङ्झबङ्गको हकभा सराभी फाऩत राग्ने दस्तङ्टय ऩववतायोहण वा 
टे्रङ्जकङ्ग दस्तङ्टय फाहेक ङ्जवदेशी ऩमवटकको राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩचास 
अभेङ्चयकी डरय फयाफयको यकभ, साकव  याष्डका ऩमवटकका राङ्झग 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त दङ्टई हजाय रुऩैमाॉ य नेऩारी ऩमवटकराई प्रङ्झतव्मङ्ञक्त 
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एक हजाय रुऩैमाॉ भन्त्रारम/कामावरमरे तोकेको खाताभा 
फङ्टझाएको फैंक बौचय, 

(छ)  पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग भन्त्रारमरे तोकेको धयौटी 
खाताभा ऩाॉच सम अभेङ्चयकी डरय फयाफयको यकभ गयी सो को 
बौचय, (पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग स्थानीम तहरे शङ्टल्क 
तोक्न सक्नेछ य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे तोके फभोङ्ञजभको 
शङ्टल्क स्थानीम तहभा फङ्टझाएको प्रभाण ऩेश गयी ङ्झनवेदन ङ्छदएभा 
भन्त्ररमभा जम्भा बएको धयौटी यकभ ङ्जपताव हङ्टनेछ।) 

(ज)  हेङ्झरकप्टयको प्रमोग गनङ्टव ऩने बए सो को राङ्झग नेऩार नागङ्चयक 
उड्डमन प्राङ्झधकयणको स्वीकृङ्झत प्राप् त गयेको ऩत्र, 

(झ)  ङ्झनदेङ्ञशत ऺेत्रभा उडान गनङ्टव ऩने बए गहृ भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत 
ऩत्र, 

(ञ) सम्ऩकव  अङ्झधकृत रगामत श्रङ्झभकहरुको नेऩार सयकायफाट 
भान्मता प्राप् त कङ्ट नै ङ्झफभा कम्ऩनीसॉग व्मङ्ञक्तगत दङ्टघवटना तथा 
औषधोऩचायको राङ्झग ङ्झफभा गयाएको कागजात। 

२. स्कीइङ्ग तथा ङ्जहभतारभा डाईङ्झबङ्ग फाहेक अन्म साहङ्झसक ङ्जिमाकराऩ गनव 
चाहन ेदररे अनङ्टभङ्झतका राङ्झग इजाजत प्राप् त साहङ्झसक ऩमवटन एजेन्सी भापव त 
ऩेश गनङ्टवऩने प्रभाण कागजात : 

(क)  साहङ्झसक ङ्जिमाकराऩको ङ्जववयण, सञ् चारन हङ्टन ेस्थान, अवङ्झध य 
सम्बव बएसम्भ नक्सा, 

(ख)  ङ्जिमाकराऩभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टने दरका नेता तथा सदस्महरुको 
एक/एक प्रङ्झत पोटो सङ्जहत व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण,  ऩासऩोटव य 
ङ्झबषाको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ग)  सम्फर्द् एजेन्सीको अवङ्झध कामभ यहेको इजाजत ऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(घ)  अनङ्टभङ्झत (सराभी) शङ्टल्क फाऩत ङ्जवदेशी ऩमवटकराई प्रङ्झतव्मङ्ञक्त 
ऩचास अभेङ्चयकी डरय फयाफयको यकभ, साकव  याष्डका ऩमवटकका 
राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य नेऩारी ऩमवटकराई 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त एक सम रुऩैमाॉ फङ्टझाएको फैंक बौचय, 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

86 

(ङ)  प्रङ्झत दरका राङ्झग पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग भन्त्रारमरे 
तोकेको धयौटी खाताभा भन्त्रारमरे तोके फभोङ्ञजभको यकभ 
जम्भा गयी सो को फैंक बौचय, (पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग स्थानीम तहरे शङ्टल्क तोक्न सक्नेछ तथा सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे तोके फभोङ्ञजभको शङ्टल्क स्थानीम तहभा फङ्टझाएको 
प्रभाण ऩेश गयी ङ्झनवेदन ङ्छदएभा भन्त्रारमभा जम्भा बएको धयौटी 
यकभ ङ्जपताव हङ्टनेछ।)  
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अनङ्टसूची-7 
(दपा २४ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

साहङ्झसक ऩमवटनका राङ्झग दरसॉग जान ेसम्ऩकव  व्मङ्ञक्तरे ऩेश गनङ्टव ऩने प्रङ्झतवेदन 

 

१.  आपू सॊरग्न बएको साहङ्झसक ऩमवटन ङ्जिमाकराऩको नाभ: 
२.  सञ् चारन गने दरको नाभ: 
३.  दरभा यहेका सदस्महरुको सङ् ख्मा: 
४.  दरको नेताको नाभ: 
५.  काभभा रगाइएका श्रङ्झभकहरुको सङ् ख्मा: 
६.  सम्फङ्ञन्धत टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सीको नाभ: 
७.  सञ् चारन गयेको स्थान: 
८.  ङ्झिङ्जपङ्ग बएको ङ्झभङ्झत: 
९.  प्रस्थान गयेको ङ्झभङ्झत य भाध्मभ: 
१०.  मात्राको दैङ्झनक ङ्जववयण: 

ठाउॉ ङ्झभङ्झत ङ्छदन 

   

   

   

११.  सञ् चारन गने स्थानभा ऩङ्टगेको ङ्झभङ्झत: 
१२.  सञ् चारनको अवङ्झध (मात्रा भागवसङ्जहत) भा उठेका सभस्मा य  

सभाधानका प्रमास: 
१३.  सञ् चारन अवङ्झधभा कङ्ट नै दङ्टघवटना बएको बए सो को ङ्जववयण : 
१४.  सञ् चारन बएको स्थानभा ङ्झफताएको ङ्छदन: 
१५.  रस्कय भागव तथा ऩङ्टरऩङ्टरेसाहरुको अवस्था: 
१६.  रस्कय भागवभा उऩरव्ध सेवाको अवस्था य स्तय: 
१७.  सञ् चारन बएको स्थानफाट प्रस्थान ङ्झभङ्झत: 
१८.  पकेको ङ्झभङ्झत: 
१९.  ऩेश गनङ्टवऩने कागजात: 

(क) मात्रा गयेको ङ्जटकट (आतेजाते) 



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

88 

(ख) सञ् चारन बएको ठाउॉभा दरसॉग ङ्ञखङ्ञचएको पोटो 
(ग) अन्म कङ्ट नै सङ्टझाव बए त्मसको प्रङ्झतवेदन। 

 

प्रङ्झतवेदन ऩेश गने सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको: 
 

सही: 
नाभ, थय् 
कामावरम: 
पोन नॊ. कामावरम............... 
 ङ्झनवास........................ 
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अनङ्टसूची-8 

(दपा २४ को उऩदपा (१७) को खण्ड (ख) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

साहङ्झसक ऩमवटनका राङ्झग दरसॉग जान ेसम्ऩकव  अङ्झधकृतरे ऩेश गनङ्टवऩने प्रङ्झतवेदन 

 

१.  आपू सॊरग्न बएको साहङ्झसक ऩमवटन ङ्जिमाकराऩको नाभ : 
२.  सञ् चारन गने दरको नाभ : 
३.  दरभा यहेका सदस्महरुको सङ् ख्मा : 
४.  दरको नेताको नाभ : 
५.  काभभा रगाइएका श्रङ्झभकहरुको सङ् ख्मा : 
६.  सम्फङ्ञन्धत टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सीको नाभ : 
७.  सञ् चारन गयेको स्थान : 
८.  ङ्झिङ्जपङ्ग बएको ङ्झभङ्झत : 
९.  प्रस्थान गयेको ङ्झभङ्झत य भाध्मभ : 
१०.  मात्राको दैङ्झनक ङ्जववयण : 

ठाउॉ ङ्झभङ्झत ङ्छदन 

   

   

   

११.  सञ् चारन गने स्थानभा ऩङ्टगेको ङ्झभङ्झत : 
१२. सञ् चारनको अवङ्झध (मात्रा भागवसङ्जहत) भा उठेका सभस्मा य सभाधानका 

प्रमास : 
१३.  सञ् चारन अवङ्झधभा कङ्ट नै दङ्टघवटना बएको बए सो को ङ्जववयण : 
१४.  सञ् चारन बएको स्थानभा ङ्झफताएको ङ्छदन : 
१५.  रस्कय भागव तथा ऩङ्टरऩङ्टरेसाहरुको अवस्था : 
१६.  रस्कय भागवभा उऩरब्ध सेवाको अवस्था य स्तय : 
१७.  सञ् चारन बएको स्थानफाट प्रस्थान ङ्झभङ्झत : 
१८.  पकेको ङ्झभङ्झत : 
१९.  ऩेश गनङ्टवऩने कागजात : 

(क) मात्रा गयेको ङ्जटकट (आतेजाते) 
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(ख) सञ् चारन बएको ठाउॉभा दरसॉग ङ्ञखङ्ञचएको पोटो 
(ग) अन्म कङ्ट नै सङ्टझाव बए त्मसको प्रङ्झतवेदन। 

 

प्रङ्झतवेदन ऩेश गने सम्ऩकव  अङ्झधकृतको : 
सही : 
नाभ, थय् 
कामावरम : 
पोन नॊ. कामावरम............... 

ङ्झनवास............. 
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अनङ्टसूची-9 

(दपा २8 को उऩदपा (३) य दपा 30 को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ऩथप्रदवशक (गाइड) को इजाजत तथा नवीकयण शङ्टल्क 

 

ङ्झस. 
नॊ. 

ङ्जकङ्झसभ 
दताव शङ्टल्क 

रु. 

नवीकयण शङ्टल्क रु 

कैङ्जपमत छ 
भङ्जहनासम्भ 

म्माद नाघकेो 
एक वषवसम्भ 

थऩ 

१ ऩोटवय गाइड 500 500 10% 

सो बन्दा ऩङ्झछ प्रत्मेक 
वषव १० प्रङ्झतशतका 
दयरे थऩ। 

2 
अन्म ऩथ 
प्रदशवक 

1000 1000 10% 
सो बन्दा ऩङ्झछ प्रत्मेक 
वषव १० प्रङ्झतशतका 
दयरे थऩ। 

3 जरमात्रा ऩथ 
प्रदशवक 

1200 1200 10% सो बन्दा ऩङ्झछ प्रत्मेक 
वषव १० प्रङ्झतशतका 
दयरे थऩ। 

4 ऩदमात्रा 
प्रदशवक 

15०० 1500 10% सो बन्दा ऩङ्झछ प्रत्मेक 
वषव १० प्रङ्झतशतका 
दयरे थऩ। 

5 सम्ऩकव  
व्मङ्ञक्त 

20०० 2000 10% सो बन्दा ऩङ्झछ प्रत्मेक 
वषव १० प्रङ्झतशतका 
दयरे थऩ। 

नोट् अन्मन्त्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो अनङ्टसूची ङ्झभङ्झत 2079 
साउन १ गतेदेङ्ञख रागङ्ट हङ्टनेछ। 

  



खण्ड ६) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 1 प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।07 

92 

अनङ्टसूची-१० 

(दपा 31 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ऩथप्रदशवकको वगीकयण  

 

(१)  धाङ्झभवक ऩथप्रदशवक (Religious Guide) 

(२)  ऩदमात्रा ऩथप्रदशवक (Trekking Guide) 

(३)  जरमात्रा ऩथप्रदशवक (River Guide)  

(४)  ऩववतीम प्रभङ्टख ऩथप्रदशवक (Mountain Leader) 

(५)  ऩववतीम ऩथप्रदशवक (Mountain Guide)  

(६)  साॊस्कृङ्झतक ऩथप्रदशवक (Culture and Tour Guide) 

(७)  छाॉगो योहण ऩथप्रदशवक (Canyoning Guide) 

(८)  सपायी ऩथप्रदशवक (Safari Guide) 

(९)  स्थानीम ऩथप्रदशवक (Local  Guide) 

(१०) ऩोटवय गाइड  (Porter Guide)  

(११) सम्ऩदा ऩथप्रदशवक (Heritage  Guide) 

(१२) अन्म ऩथप्रदशवक (Other Guide) 
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अनङ्टसूची-११ 
(दपा ६२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

शऩथ  

 

भ……………………………… सत्म ङ्झनष्ठाऩूववक शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक प्रदेश ऩमवटन ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख कामवकायी अङ्झधकृतको हैङ्झसमतरे भराई तोङ्जकएको काभ भेयो ऻान 
ङ्जववेकरे जाने फङ्टझेसम्भ इभान, धभव तथा कतवव्म सम्झी सङ्झभङ्झत प्रङ्झत वपादाय यही 
बम, ऩऺऩात वा दे्वष नयाखी रोब, रारच, भोराङ्जहजा नगयी अनङ्टशासनभा यही प्रदेश 
ऩमवटन ऐन, २०७८ य सो अन्तयगत फनेको ङ्झनमभावरी सभेतको अङ्झधनभा यही 
आफ्नो कतवव्मको ऩारना गनेछङ्ट।भराई ऻान हङ्टन आएको कङ्ट नै गोप्म कङ्ट या 
अङ्झधकृत व्मङ्ञक्तराई फाहेक अरु कसैराइ भ आफ्नो ऩदभा फहार यहे वा नयहेको 
जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩङ्झन प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे बङ्ङे वा सॊकेत गने छैन। 

 

शऩथ ग्रहण गनेको         शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाङ्ञणत  

गने अङ्झधकायीको 
नाभ, थय्    नाभ, थय् 
दस्तखत्                दस्तखत् 
ऩद्      ऩद् 
ङ्झभङ्झत्                   ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची-1२ 

(दपा ८5 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत 
 

सङ् घ दताव तथा नवीकयण शङ्टल्क 

 

ङ्झस. 
नॊ. 

सङ् घको 
ङ्जकङ्झसभ 

दताव 
शङ्टल्क रु. 

नवीकयण शङ्टल्क रु. 

कैङ्जपमत 

म्माद 
नाघेको 
ऩैँङ्झतस 

ङ्छदनसम्भ 

म्माद नाघेको 
तीन 

भङ्जहनासम्भ 
थऩ 

छ भङ्जहनासम्भ 
थऩ 

एक 
वषवसम्भ 
थऩ 

१. 
ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत 
सङ् घ 

20,००0 10,००0 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषव 10% 
का दयरे थऩ। 

२. 
ङ्ञजल्रा 
सङ् घ 25,000 12,500 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषव 10% 
का दयरे थऩ। 

३. 
प्रदेश 
ङ्जवषमगत 
सङ् घ 

30,000 15,000 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषव 10% 
का दयरे थऩ। 

४. 
प्रदेश 
सङ् घ  35,000 17,500 10% 25% 50% 

सोबन्दा ऩङ्झछ 
प्रत्मेक वषव 10% 
का दयरे थऩ। 

 
 
 

आऻारे, 
रुद्रङ्झसॊह ताभाङ 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत् 2079।01।07 

 
 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भङ्टङ्छद्रत। 

भूल्म रु.5०।- 

 


