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गण्डकी पर्यटन विकास af]8{sf] :yfkgf / Aoj:yf ug{ ag]sf] P]g,२०७८ 

प्रस्तािना:  

गाउ कार्यपालिकाको समग्र प्राकृलतक तथा साांस्कृलतक सम्पदा एिां िातािरणको सांरक्षण र सम्बद्र्धन गदै 

पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार एिां प्रबद्र्धन गरी अन्तरायविर् रूपमा गण्डकी ufpFkflnsf िाई एक 

आकर्यक र भरपदो पर्यटन स्थिहरूको रूपमा विकलसत गरेर राविर् उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्यन र 

रोर्गारीका अिसरहरूको सरृ्नामा अलधकतम बवृि गनयका लनलमत्त गाउपलिका पर्यटन बोडयको स्थापना गनय 

र त्र्सको कार्य सन्चािन सम्बन्धी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोिे u08sL ufpF;efn]  स्थानीर् 

सरकार सांचािन एन २०७४ को दफा १०२ अनुसार पर्यटन बोडय P]g  २०७८  agfO{ nfu" u/]sf] छ । 

१.सांक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

(१) र्स ऐनको नाम “गण्डकी पर्यटन विकास बोडय ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन गण्डकी गाउपलिकािे ufpF पालिकाको रार्पत्रमा सचूना प्रकाशन गरी तोकेको 

लमलतदेक्षि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.पररभार्ा: 

 विर्र् िा प्रसांगिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा – 

(क) “बोडय” भन्नािे दफा ३ बमोक्षर्म स्थापना भएको गण्डकी पर्यटन बोडय सम्झनु पछय । 

(ि) “सलमलत” भन्नािे दफा ९ बमोक्षर्म गठन भएको कार्यकारी सलमलत सम्झनु पछय । 

(ग) “पर्यटक” भन्नाि ेदेशी तथा  विदेशी मुिुकबाट भ्रमणको िालग गण्डकी पालिकामा आउने नेपािी तथा 

गैर नेपािी नागररक सम्झनु पछय । 

(घ) “पर्यटन व्र्िसार्” भन्नािे,–  
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१. पर्यटकहरूको लनलमत्त राविर् िा अन्तरायविर् पररिहनको सेिा पु¥र्ाउन ेकारोबार, 

२ .पर्यटकहरूिाई  गण्डकी पालिका िा गण्डकी पालिकाबाहहर कुनै पलन स्थानमा पणूय िा आांलशक रूपमा 

पररिहन, बसोबास, भ्रमण व्र्िस्था, रेषु्टरेन्ट सेिा, दृश्र्ाििोकन, पथ प्रदशयन, पियतारोहण, पदर्ात्रा, र्िर्ात्रा, 

तथा अन्र् साहलसक एिां मनोरन्र्नात्मक सेिा प¥ुर्ाउने र सो िापत  दशी तथा विदेशी मुद्रा आर्यन गने 

प्रकृलतका कारोबार, 

३. पर्यटकहरूिाई पूणय िा आांलशक रूपमा िुद्रा िस्तुहरू विक्री गने कारोिार, 

४. उपिण्ड (१), (२) र (३) बमोक्षर्मको कारोबार गरी पर्यटकहरूिाई आकवर्यत गनयको लनलमत्त पूणय िा 

आांलशक रूपमा किा, सांस्कृलतको प्रस्तुलत िा अन्र् कुनै प्रदशयनी, आर्ोर्ना, मेिा, प्रचार, प्रसार अलभर्ान 

सन्चािन गने कार्यिाई समेत सम्झनु पछय । 

(ङ) “तोहकएको” िा “तोहकए बमोक्षर्म” भन्नािे र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्म िा विलनर्ममा 

तोहकएको िा तोहकए बमोक्षर्म सम्झनु पछय ।  

३.बोडयको स्थापना:  

(१) रायविर् तथा अन्तरायविर् र्गतमा गण्डकी ufpF पालिकािाई एक आकर्यक पर्यटन स्थिको 

रूपमा स्थावपत गरी पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार तथा प्रबद्र्धन गनयको िालग गण्डकी पर्यटन 

बोडयको नामबाट बोडयको स्थापना गररएको छ । 

(२) बोडयको केन्द्रीर् कार्ायिर् गाउपलिका केन्द्रमा रहनेछ र बोडयिे आिश्र्कता अनुसार u08sL 

ufpFkflnsfsf  लभत्र िा बाहहर र्ुनसुकै स्थानमा आफ्नो शािा तथा उपशािा कार्ायिर्हरू िोल्न सक्नेछ 

। 

४. बोडय स्िशालसत सांस्था हुने : 
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 (१) बोडय अविलछन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत र सांगहठत सांस्था हुने 

(२) बोडयको सबै काम कारिाहीको िालग आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३) बोडयिे व्र्वि सरह चि अचि सम्पवत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेचवििन गनय िा अन्र् कुनै हकलसमिे 

व्र्िस्था गनय सक्नेछ । 

(४) बोडयिे व्र्वि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उर्ूर गनय र बोडय उपर पलन सोही नामबाट नालिस उर्ुर 

िाग्न सक्नेछ । 

५. बोडयको उदे्दश्र् : बोडयको उदे्दश्र् देहार् बमोक्षर्म हुनेछ:– 

(क) गण्डकी गाउपलिकािाई एक आकर्यक पर्यटन स्थिको रूपमा विकलसत गरी अन्तरायविर् र्गतमा 

पररलचत गराउने। 

(ि) गण्डकी पालिकाको  प्राकृलतक तथा साांस्कृलतक सम्पदा एिां िातािरणको सांरक्षण र सम्बद्र्धन 

गदै पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गने । 

(ग) पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनद्वारा राविर् उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आर्यनमा 

अलभबवृि गरी बढी भन्दा बढी रोर्गारीका अिसरहरूको सरृ्ना गने । 

(घ) u08sL ufpFkflnsf िाई सुरक्षक्षत, भरपदो तथा आकर्यक पर्यटन स्थिको रूपमा विकलसत 

गरी अन्तरायविर् पर्यटन समदुार्मा ufpFkflnsfsf] छवििाई उच्च एिां मर्ायहदत ढांगबाट स्थावपत गने । 

(ङ) पर्यटकहरूिाई गणुात्मक सेिा प्रदान गनय पर्यटन व्र्िसार्मा देिापरेका समस्र्ाहरूको लनराकरणका 

उपार्हरू पत्ता िगाउन आिश्र्कतानुसार कार्यमूिक अनुसन्धान गने, गराउने। 

(च) पर्यटन व्र्िसार्को विकासको िालग आिश्र्क सांस्थाहरूको स्थापना र विकास गनय सघाउ पु¥र्ाउने। 

६. बोडयको काम, कतयव्र् र अलधकार : बोडयको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोक्षर्म हुनेछः– 

(क) पर्यटन व्र्िसार्सांग सम्बक्षन्धत कुनै पलन कारोबार गनयको लनलमत्त गण्डकी ufpFkflnsfsf] 

स्िीकृलत लिई कुनै व्र्वि, सांस्था िा लनकार्को 

प्रलतलनलधको हैलसर्तिे कार्य गने । 

(ि) पर्यटन व्र्िसार्को स्थापना, सुधार, विकास, विस्तार, प्रबद्र्धन तथा सांरक्षण गने सम्बन्धमा पूिायधार 
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विकास, पर्यटन सेिा, सुविधा विस्तार, र्नशवि विकास र पर्यटन स्थिहरूको पर्ायिरण सांरक्षण गने कार्य 

समेतका सम्बन्धमा आिश्र्क कार्यक्रम तर्ुयमा गरी कार्ायन्िर्न गने, गराउने। 

(ग) पर्यटकहरूका िालग सवुिधा बवृि गने कार्यक्रमको तर्ुयमा गने कार्यमा सांिग्न भ ैगण्डकीिाई एक 

आकर्यक पर्यटन स्थिको रूपमा विकलसत गने । 

(घ) पर्यटकहरूिाई सेिा प्रदान गने व्र्वि, सांस्था िा लनकार्हरूको हक्रर्ाकिापहरूमा समन्िर् कार्म गने 

। 

(ङ) पर्यटन व्र्िसार्को विकास र विस्तारका िालग आिश्र्क पने प्राविलधक एिां वित्तीर् आधारहरू तर्ार 

पारी सोही अनुसार पर्यटन विकाससांग सम्बक्षन्धत कार्यक्रमहरू कार्ायन्िर्न गने, गराउने। 

(च) पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गनयको िालग पर्यटन सम्बन्धी विविध 

हक्रर्ाकिापहरूमा लनर्ी क्षेत्रको सहभालगतािाई अलधकतम मात्रामा प्रोत्साहहत गने, गराउने। 

(छ) पर्यटनसांग सम्बक्षन्धत विद्यमान भौलतक पूिायधारहरूको व्र्िक्षस्थत र प्रभािकारी ढांगिे उपर्ोग गरी 

पर्यटकहरूिाई गण्डकी पालिकाको  धालमयक र साांस्कृलतक महत्िका स्थिहरू, उच्च हहम श्ृांििाहरू तथा 

मनोरम प्राकृलतक सौन्दर्यको दृश्र्ाििोकन गराउन लनर्ी क्षेत्रिाई उत्प्रेररत गने । 

(र्) गण्डकी ufpFkflnsf िाई एक साहलसक तथा आकर्यक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकलसत गदै िैर्ाने र 

र्ि, स्थि र िारु्मा आधाररत मनोरन्र्नपूणय तथा साहलसक पर्यटन सम्बन्धी हक्रर्ाकिापहरूिाई मौलिक 

सांस्कृलत र परम्परामा प्रलतकूि असर नपने 

गरी गण्डकी गाउपालिकाका विलभन्न भागहरूमा सन्चािन गने, गराउने र त्र्स्ता साहलसक पर्यटन सम्बन्धी 

कृर्ाकिापहरू सञ्चािन गनय लनर्ी क्षते्रिाई प्रोत्साहहत गने । 

(झ) रायविर् तथा अन्तरायविर् सभा–सम्मेिन, व्र्ापार मेिा, साांस्कृलतक तथा रु्िा महोत्सि, 

िेिकूद प्रलतर्ोलगता िगार्त अन्र् रचनात्मक तथा प्रबद्र्धनात्मक पर्यटकीर् उत्पादनसांग सम्बक्षन्धत 

हक्रर्ाकिापहरू आफैि ेसञ्चािन गने र लनर्ी क्षेत्रिाई समेत त्र्स्ता 

हक्रर्ाकिापहरू सन्चािन गनय प्रोत्साहहत गने । 

(ञ) ऐलतहालसक महत्ि भएका स्थिहरू तथा मठ मक्षन्दर, गुम्बाहरूको सांरक्षण सम्बन्धी विविध 
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हक्रर्ाकिापहरूमा स्थानीर् र्नसमुदार्को सहभालगतािाई अलधकतम मात्रामा प्रोत्साहहत गने । 

(ट) पर्यटन पूिायधार तथा सवुिधाहरूको सुदृढीकरणगदै नर्ााँ पर्यटन स्थिहरूको विकास गदाय पलन िास गरी 

ग्रामीण पर्यटन स्थिहरूको विकासिाई प्राथलमकता हदने र ग्रामीण पर्यटन विकासका विविध कार्यक्रमहरू 

सन्चािन गनय स्थानीर् ग्रामीण समुदार्िाई उत्प्रेररत गने । 

(ठ) नर्ााँ पर्यटन स्थिहरूको पूिायधार लनमायण र विकासमा िगानी पररचािन गने, गराउने। 

(ड) धालमयक तीथयस्थिहरूको सांरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी धालमयक पर्यटनको विकास गनयको िालग धालमयक 

तथा साांस्कृलतक महत्िका स्थिहरूमा पर्यटकहरू बढी आकवर्यत हुने गरी सुविधाहरू विस्तार गनुयका साथै 

र्स्ता स्थिहरूिाई अन्तरायविर् धालमयक केन्द्रको रूपमा विकलसत गने, गराउने। 

(ढ) अन्तरायविर् पर्यटन उद्गम बर्ारहरूमा प्रलतस्पधायत्मक रूपमा पर्यटन प्रबद्र्धन गरी गण्डकी ufpFkflnsf 

िाई विश्वको एक प्रमिु पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकलसत गने, गराउने। 

(ण) िन्र्र्न्तु अििोकन र्स्ता पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धन गने । 

(त) लमत्र :yfgLo txहरूसांग समन्िर् गरी पारस्पररक िाभमा आधाररत अन्तर पालिका पर्यटन सम्बन्धी 

गलतविलधहरूमा बवृि गने । 

(थ) पर्यटन र्न चेतनाको िालग विलभन्न तहमा प्रचार, प्रसार कार्यक्रमहरू तर्ुयमा गरी कार्ायन्िर्न गने, 

गराउने। 

(द) पर्यटन व्र्िसार्ीहरूबाट पर्यटकहरूिाई प्रदान गररने सेिा तथा 

(भ) पर्यटन प्रबद्र्धन, पूिायधार विकास, पर्यटन सेिा, सुविधा विस्तार गनयको िालग गण्डकी ufpFkflnsf  

तथा अन्र् सरकारी स्िालमत्ि भएको सांस्था िा गैर सरकारी सांस्थाबाट प्राप्त भएको रकम सोही कार्य गनयको 

लनलमत्त िचय गने । 

(म) नेपािी पर्यटकहरूिाई आिश्र्क सेिा तथा सवुिधा उपिब्ध गराउनको िालग सहर्ोग गरी आन्तररक 

पर्यटनको विकासमा सहर्ोग पुर्ाउने। 

(र्) पर्यटन व्र्िसार्मा सांिग्न रहेको कुनै पलन सांगहठत सांस्थाको शेर्र िा लधतोपत्र िररद गने िा प्राप्त 

गने । 
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(र) पर्यटन प्रबद्र्धनमा सघाउ पु¥र्ाउने कारोबारमा पूाँर्ी िगानी गने । 

(ि) बोडयको उदे्दश्र् पूलतयको िालग गण्डकी ufpFkflnsf को स्िीकृलत लिई विदेशी िा अन्तरायविर् सांघ 

सांस्थाहरूसांग सम्झौता गने । 

(ि) बोडयको िावर्यक कार्यक्रम सञ्चािन गनय आिश्र्क िर्ेट स्िीकृत गने । 

(श) पर्यटन व्र्िसार्को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन सम्बन्धी अन्र् आिश्र्क कार्यहरू गने, गराउने। 

७. बोडयिे आिश्र्क सेिा शलु्क लिन सक्नेः बोडयिे पर्यटक तथा पर्यटन व्र्िसार्हरूिाई प्रत्र्क्ष 

िा अप्रत्र्क्ष रूपमा प्रदान गरेको परामशय तथा सेिा िापत तोहकए बमोक्षर्मको सेिा शुल्क लिन सक्नेछ । 

८. बोडयिे आलथयक स्रोत र्ुटाउन सक्ने : बोडयिे आफ्नो कार्यक्रम सञ्चािन गनयको लनलमत्त गण्डकी पालिका, 

सरकारी स्िालमत्ि भएको सांस्था, गैरसरकारी सांस्था, विदेशी सरकार, अन्तरायविर् सांस्था िा लनकार्बाट ऋण, 

अनुदान, दान दातव्र् िा उपहार िगार्त आिश्र्क आलथयक स्रोत र्ुटाउन सक्नेछ । 

९.सलमलतको गठन : 

(=! af]8{sf] sfd sf/afxL ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkgsf] nflu b]xfosf ;b:ox¿ 

ePsf] ;~rfns ;ldlt u7g ul/Psf] 5 M–   

(=!=! ufpFkflnsf cWoIf – cWoIf  

(=!=@ k|d'v k|zf;sLo clws[t– ;b:o   

(=!=# lzIff, o'jf tyf v]ns'b  zfvf k|d'v– ;b:o   

(=!=$ ko{6g Joj:yfkg ;DaGwdf cg'ej k|fKt JolQmx¿ dWo]af6 

ufpFkflnsf cWoIfn] tf]s]sf] jf lgo'lQm u/]sf] JolQm – ;b:o ;lrj   

(=!=$ उपभोिा हहतको सांरक्षणमा सांिग्न उपभोिाहरूको सस्था मध्धेिाट 
गाउपलिकामा सुलचकृत भएका पर्यटन सम्िधी सथा िा विज्ञका 
तफय िाट b'O{ र्ना महहिा प्रलतलनलध सहहत #  र्ाना – सदस्र् 

(=@ ufpFkflnsfn] cfjZos b]v]df  /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L ;~rfns 

;ldltsf ;b:ox¿df cfjZos yk36 jf x]/km]/ ug{ ;Sg]5 .   
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(=$ ;ldltn] cfjZos b]v]df s'g} ljb]zL jf :jb]zL ljz]if1 jf ;Nnfxsf/nfO{ 

;~rfns ;ldltsf] a}7sdf ko{j]Ifssf] ¿kdf efu lng cfdGq0f ug{ ;Sg]5 

.    

(=% af]8{sf] ;+rfns ;ldltdf lgo'Qm ePsf ;b:ox?sf] kbfjlw lgo'Qm ePsf] 

ldltaf6 tLg aif{ /xg] 5 . af]8{n] cfjZostf b]v]df o; cl3 lgo'Qm ePsf 

;b:ox?nfO{ k'gM Ps sfo{sfnsf nflu lgo'Qm ug{ ;Sg]5 .  

 

१०. सलमलतको बैठक सम्बक्षन्ध कार्यविलध :  

१०.१ सलमलतको बठैक आबश्र्कता अनुशार अध्र्क्षिे तोकेको लमलत, समर् र स्थानमा बस्ने छ .  

१०.२ सलमतको कुि सदस्र् सांख्र्ाको पचाश प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र् उपक्षस्थत भएमा 

सलमलतको बठैकको िालग गणपुरक सांख्र्ा पुगेको मालननेछ . 

१०.३सलमलतको बठैक अध्र्क्षको परामशयमा ;b:o ;lrj िे गनेछ र लनर्को अनुपक्षस्थलतमा 

सदस्र्हरुिे आफुमध्धेिाट छानेको सदस्र्िे अध्र्क्षता गनेछ .  

१०.४ सलमलतको िैठकमा बहुमतको रार् मान्र् हुने छ र मत बराबर भएमा अध्र्क्षिे लनणायर्क 

मत ्हदन सक्ने छ.  

१०.५ सलमतको लनणयर् ;b:o ;lrj िे प्रमाक्षणत गनेछन .  

१०.६ सलमलतको बठैक सम्बक्षन्ध अन्र् कार्यविलध सलमलत आफैिे लनधायरण गनेछ .  

१० क  काम कारिाही अमान्र् नहुने : सांचािक सलमलतको कुनै सदस्र्को पद ररि रहेको कारणि े

मात्र सांचािक सलमलतको कुनै कारिाही अमान्र् हुने छैन .  

११. उप सलमलत गठन गनय सक्ने :   

११.१ सलमलतिे आफ्नो काम कारिाही सुचारु रुपिे सांचािन गनयको िालग आबश्र्कता अनुशार 
विलभन्न उप सलमलतहरु गठन गनय सक्ने छ .  
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१२. कमयचारी सम्बक्षन्ध ब्र्बस्था :   
१२.१ बोडयिे आबश्र्कता cg';f/   कमयचारीहरु लनरु्ि गनय सक्नेछ .  

१२.२ बोडयका कमयचारीहरुको पाररश्लमक सेिाको सतय तथा सुविधा सम्बक्षन्ध व्र्िस्था गाउ 
ufpFkflnsfn]  तोहकहदए बमोक्षर्म हुने छ . 

१२. ३ ;b:o ;lrj sfo{kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5. 

१३. सलमलतका सदस्र् र बोडयका कमयचारी उपर प्रलतिन्ध : 

सलमलतको सदस्र् बोडयका कमयचारी र सल्िाहकारिे बोडयसांगको ठेक्का पट्टामा प्रत्र्क्ष िा परोक्ष 
रुपिे हहस्सेदार हुन ्पाउने छैनन .  

 

१४. बोडयको कोर् : 

 १४.१ बोडयको एउटा छुट्टै कोर् हुनेछ . सो कोर्मा देहार्का रकमहरु रहनेछन M–  

१४.२ गाउपलिकािाट प्राप्त रकम,  

१४.२.१cGt/f{li6«o jf ljb]zL ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt /sd,  

१४.२.२ af]8{sf] rn crn ;DklQaf6 cfh{g x'g] /sd,  

१४.२.३ phf{sf] ;]jf;'ljwf k|bfg u/] afkt k|fKt dx;'n tyf ;]jf  

१४.२.४ z'Ns / cltl/Qm z'Ns tyf hl/jfgfsf] /sd,  

१४.२.५ af]8{nfO{ cGo s'g} ;|f]taf6 k|fKt /sd .  

 

१४.३ af]8{sf] ;a} /sd af]8{sf] gfddf :yfgLo txn] sf/f]af/ u/]sf] s'g} klg a}+sdf 

vftf vf]nL hDdf ug{ ;Sg]5 .  
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१४.४ af]8{sf] tkm{af6 Joxf]g'{ kg]{ ;Dk"0f{ vr{ pkbkmf @)=! adf]lhdsf] sf]ifaf6 

Joxf]l/g]5 .  

१४.५ af]8{sf] vftf ;~rfng tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

 

१५. af]8{sf] n]vf / n]vfk/LIf0fM   

!%=! Aff]8{sf] n]vf ufpFsfo{kflnsfsf] :jLs[lt lnO{ ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] 9fFrf / 

tl/sf adf]lhd /flvg]5 .   

!%=@ af]8{sf] n]vf k/LIf0f ufFpkflnsfsf] cfGtl/s n]vf k/LIfs OsfO{ af6 x'g]5 .   

!%#=# ufpFsfo{kflnsfn] rfx]df ;+:yfsf] lx;fa lstfa ;DaGwL sfuhftx¿ / gubL 

lhG;L ;d]t h'g;'s} avt hfFRg jf hfFRg nufpg  ;Sg]5 .  

 

१६. hUuf k|fKt ug]{M  

१६.१ af]8{nfO{ b]xfosf] k|of]hgsf] nflu ufpsfo{kflnsfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd 

cfjZos hUuf k|fKt u/L lbg ;Sg]5 M–  

१६.१.१ पाटयन वबकाश केन्द्र , लभउ तािोर , पाकय  आहद पर्यटन लसत र्ोहडएका 

सांरचनाहरुको लनमायणका िागी   . 

१६.१.२  af]8{sf] sfof{no :yfkgf jf ejg lgdf0f{sf nfuL, 

१६.१.३  af]8{sf] p2]Zo k"lt{sf nflu cfjZos cGo sfd ug{ .  
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 १७. साियर्लनक िा लनक्षर् र्ग्गाको उपर्ोग िा प्राप्ती गनय सक्ने :  

१७.१ पर्यटन सम्बक्षन्ध विलभन्न ब्र्िाशर्को वबकाश तथा प्रिधयनका िालग अरु कसैको घर 

र्ग्गा उपर्ोग गनय िा प्राप्त गनय आबस्र्क परेमा अनुमलत पत्र प्राप्त व्र्वििे बोडय समक्ष 
लनिेदन हदन सक्ने छ .   

१७.२ af]8{n] pkbkmf @#=! adf]lhdsf] lgj]bg k|fKt ePdf af]8{n] tt\;DaGwdf cfjZos 

hfFra'´ u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd ;+ul7t ;+:yfnfO{ hUuf k|fKt u/fO{ lbP;/x 

cg'dltkq k|fKt JolQmnfO{ To:tf] 3/ hUuf k|fKt u/fO{ lbg ;Sg]5 . ;/sf/L hUuf 

ePdf cg'dltkqsf] cjlwe/sf] nflu k§f -nLh_ df pknAw u/fpg]5 . 

१७.३ af]8{n] jf cg'dltkq k|fKt JolQmn] phf{sf]  pTkfbg, k|;f/0f jf ljt/0f ;DaGwL 

s'g} lgdf{0f sfo{ u/]sf]df To:tf] lgdf{0f sfo{ ePsf] 7fpF jf ;f] 7fpFsf] j/Lk/L 

tf]lsPsf] b"/Ldf kg{] 3/ hUuf c? s;}n] s'g} vf; sfdsf] lgldQ k|of]u ug{ 

gkfpg] u/L ufpFkflnsfn] lgif]w ug{ ;Sg]5 . To;/L lgif]w ul/Psf] sf/0faf6 

;DalGwt JolQmnfO{ kg{] xflg gf]S;fgL afkt ufpFkflnsf jf cg'dltkq k|fKt 

JolQmn] tf]lsP adf]lhd IftLk"lt{ lbg]5 .  

 

१८. काम कारिाई गनय मनाही :  

१८.१ s;}n] klg b]xfodf n]lvPsf] s'g} sfd sf/afxL ug{ jf ug{ nufpg x'Fb}gM–  

१८.१.१ पर्यटन वबकाश सम्बक्षन्धत कुनै पलन हकलसमका साियर्लनक सांरचना  वबगानय, 
तोडफोड गनय िा त्र्समा कुनै हकलसमिे क्षलत पुर्ायउन,  

१८.१.२ पर्यटन वबकाश सम्बक्षन्ध सांरचना लनमायण िा कुनै पलन कार्य गदाय भू- क्षर्, बाढी, 
पहहरो, िारु्-प्रदरु्ण इत्र्ाहद दिुार िातािारनमा प्रलतकुि असर पुर्ायउन, 

१८.१.३ र्ो एन िा र्स एन अन्तगयत बनेको लनर्मको उल्िङ्घन गनय िा  गराउन, 
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१९. सर्ार्:   

१९.१ pkbkmf १८.१.१. ljk/Lt sfd sf/afxL ug]{ u/fpg]nfO{ lauf] c;'n u/L klRr; 

xhf/ ¿k}ofF;Dd hl/jfgf jf kfFr jif{;Dd s}b jf b'j} ;hfo x'g]5 .  

१९.२ b]xfosf] sfd sf/afxL ug]{ u/fpg]nfO{ af]8{n] jf af]8{n] tf]s]sf] bkmf ११ 
adf]lhdsf] s'g} pk;ldltn] b]xfo adf]lhd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 M–  

१९.२.१ pkbkmf १८.१.२  ljk/Lt sfd sf/afxL ug]{ u/fpg]nfO{ klRR; xhf/ 

¿k}ofF;Dd hl/jfgf,  

१९.२.२ pkbkmf १८.१.३ ljk/Lt sfd, sf/afxL ug]{ u/fpg]nfO{ krf; xhf/ 

¿k}ofF;Dd hl/jfgf,  

२०. पुनरािेदन M  

      pkbkmf १९.२ adf]lhd lbPsf] ;hfosf] cfb]z pk/ lrQ ga'‰g] JolQmn] To:tf] ;hfosf] 

cfb]z kfPsf] ldltn] k}+tL; lbgleq ;DalGwt k'g/fj]bg cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 

/ k'g/fj]bg cbfntsf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

 

२१. सरकारी बाकी सरह असुि उपर गने:   

      o; P]g adf]lhd nufOPsf] dx;'n, ;]jf, z'Ns, cltl/Qm z'Ns tyf bkmf २० adf]lhd 

af]8{ jf pk;ldltn] u/]sf] hl/jfgfsf] /sd ga'emfpg] JolQmaf6 af]8{n] To:tf] dx;'n, 

;]jf, z'Ns, cltl/Qm z'Ns tyf h/Ljfgfsf] /sd ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ ug{ 

;Sg]5 .  

 

 

२२. clwsf/ k|Tofof]hgM  
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२२=! ;ldltn] of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf] lgod jf ljlgod adf]lhd cfkm"nfO{ 

k|fKt clwsf/ cfjZostf cg';f/ cWoIf, ;ldltsf s'g} ;b:o jf pk;ldltnfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .  

२२=@ cWoIf cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/ cfjZostf cg';f/ af]8{sf] s'g} clws[t 

sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .   

 

@# ufpFsfo{kflnsfn] lgb]{zg lbg ;Sg] M  
     ufpFsfo{kflnsfn] af]8{nfO{ ;do ;dodf lgb]{zg lbg ;Sg]5 . To:tf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ 

af]8{sf] st{Jo x'g]5 .  

@$= ufpFsfo{kflnsfsf] clwsf/M  

@$=! Af]8{n] o; P]g ljk/Lt s'g} sfd u/]df jf ug{ nfu]df ufpFsfo{kflnsfn] To:tf] sfd 

/f]Sg] cfb]z lbg ;Sg]5 .  

@$=@ af]8{n] ug'{kg]{ sfd k"/f ul/;s]sf] 5 jf af]8{n] cfk"mn] ug'{ kg]{ sfd, st{Jo jf 

cfb]z jf lgb]{zgsf] kfngf u/]sf] 5}g jf af]8{ sfod /fVg cfjZos 5}g eGg] 

ufpFsfo{kflnsfn] 7x¥ofPdf af]8{nfO{ h'g;'s} avt lj36g ug{ ;Sg]5 .  

@$=# pkbkmf @$=@ adf]lhd af]8{ lj36g ePdf ;f] af]8{sf] xs tyf bfloTj 

ufpFsfo{kflnsfdf ;g]{5 .  

@% lgod agfpg] clwsf/M 

     o; P]gsf] p2]Zo sfof{lGjt ug{ ufpFsfo{kflnsfn] cfjZos lgodx? agfpg ;Sg]5 . 

 

@^= ljlgod agfpg] clwsf/M  
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     af]8{n] of] P]gsf] cwLgdf /xL cfˆgf] cfGtl/s sfd sf/afxL ;'Jojl:yt ug{sf] nflu 

ufpFsfo{kflnsfsf] :jLs[lt lnO{ cfjZos ljlgodx? agfpg ;Sg]5 . 

 

cf1fn], 

k'/0f u'?ª 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  

                  


