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ऩरयच्छेद-१ 

ऩरयचम 
 

१∙१ ऩषृ्ठबमूभ 
नेऩारभा धामभवक, साॉस्कृमत, प्राकृमतक, बौगोमरक, जातीम, बाषिक, र्ातार्यणीम रगामतको षर्षर्धता यहेको 

छ ।  नमाॉ ठाउॉ हेने, नमाॉ कामव गने, नमाॉ षर्िम खोज्ने तथा फझु्ने साथै भनको आनन्दका रामग यभणीम 
स्थानहरुभा ऩगुी स्थानीम धभव सॊस्कृमतराई असय नऩमुाव,ईं आफ्ना उद्देश्म अनरुुऩका गमतषर्मधहरु गनुव नै ऩमवटन हो 
। नेऩार ऩमवटकीम दृषिरे अत्मन्त यभणीम देश भामनन्छ । मसरे ऩमवटकीम षिमाकराऩहरुको सम्बार्नाराई 
फढोत्तयी गनवभा भहत्र्ऩूणव बमूभका मनर्ावह गयेको छ । मस्ता षर्षर्धताहरु भध्मे बौगोमरक षर्षर्धता नेऩारको 
षर्घशि ऩषहचान हो । मस षर्षर्धतारे नै ऩमवटनका षर्षर्ध ऺेत्रहरु भध्मे साहमसक ऩमवटन अन्तयगत ऩने 
ऩर्वतायोहण सम्बर् बएको हो य मसका रामग नेऩार सॊसाय कै आकिवक गतव्म भामनन्छ । नेऩारभा ऩर्वतायोहणरे 
सभग्र ऩमवटन ऺेत्रको भहत्र्ऩूणव य आकिवक स्थान  ओगटेको छ । मसका रामग नेऩारभा १३१० बन्दा फढी 
षहभारहरु आयोहणका रामग मोग्म यहेका अध्ममनहरुरे देखाएको साथै नेऩार सयकायरे उक्त षहभारहरुभध्मे 
हारसम्भ आयोहणका रामग सगयभाथा (८८४८ मभ.) रगामत आठ हजाय मभटय भामथका आठर्टै षहभारहरु 
सभेत गयेय ४१४ र्टा षहभारहरु खरुा गयेको छ ।  

शताब्दीऔ ॊ ऩषहरेफाट नेऩारभा ऩर्वतायोहणका कामव आयम्ब बएको ऩाइन्छ । मस िभभा सन ्१९२१ 
भा सगयभाथा षहभार आयोहणको ऩषहरो प्रमास बएको य उक्त अर्मधभा सगयभाथा चढ्ने फाटो ऩत्ता रागेको 
अध्ममनफाट देघखन्छ । सन ्१९५० भा बएको अन्नऩूणव षहभारको सपर आयोहण नै आठ हजाय मभटयभामथका 
षहभारभा भानर् ऩाइरा ऩगेुको षर्श्वकै ऩषहरो इमतहास भामनन्छ । मस िभभा सन ्१९५३ भे २९ भा भानर् 
ऩाइरा षर्श्वको सर्ोच्च घशखय सगयभाथाभा ऩगु्मो य ऩर्वतायोहणरे षर्श्वको ध्मान आकषिवत गमोय । जसको 
ऩरयणाभ स्र्रुऩ सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा षहभारभा भात्र षर्मबन्न ४९ देशका ३८१ जना 
आयोहीहरु य आयोहीका कामवहरुराई व्मर्घस्थत ऩानवका रामग ६४२ (सयदाय, ऩथ प्रदशवक, उचाईका काभदाय 
सभेत गयेय) सहमोगीहरु खषटएकोभा षर्मबन्न ४३ देशका २८० आयोहीहरु य ३६४ सहमोगीहरुरे सगयभाथाको 
सपर आयोहण गये । मसका साथै सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा सभेत गयेय षर्मबन्न ३२ 
षहभारहरुभा ६३ देशका ८८७ जना आयोहीहरुराई आयोहण अनभुमत ऩत्र ददइएको अमबरेख यहेको देघखन्छ । 

 

षर्गत र्िवहरु झैं सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा रगामतका षहभारहरुको आयोहणका िभभा 
षहभारहरुको उच्च स्थानफाट हयाउने तथा भतृ्म ुहनुे िभ फढे ऩमछ नेऩारका षहभार आयोहणका रामग ददइने 
अनभुमत ऩत्र, ऩर्वतायोहणसॉग सम्फघन्धत सम्ऩकव  अमधकृत सम्फन्धी व्मर्स्था, आयोहण व्मर्घस्थत गने एजेन्सीको 
ऺभता, ऩर्वतायोहीभा हनु ुऩने सीऩ, मोग्मता तथा ऺभता, आयोहीका सहमोगीभा हनुऩुने ऺभता रगामतका षर्षर्ध 
षर्िमराई मरएय षर्श्वबयका षर्मबन्न सञ्चाय भाध्मभहरुभा सभाचाय आउने गयेको तथा भन्त्रारम तथा षर्बागभा 
गनुासाहरु सभेत आउने गयेका छ । मस्ता भखु्म गनुासाहरु मनम्न फभोघजभ यहेका छन:- 

 सगयभाथा, आठ हजाय मभटय भामथका षहभारहरु, ६५०० मभटय भामथका य सो बन्दा भमुनका 
षहभारहरुको आयोहणका रामग अनभुमत ऩत्र ददने भाऩदण्ड एउटै यहेको ।  
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 सगयभाथा षहभार आयोहणका रामग अमधक अनभुमत ऩत्र ददइएका कायण जाभ बएको य जाभका कायण 
ऩर्वतायोही भतृ्म ुबएको । 

 ऩर्वतायोहीभा षकमतवभान कामभ गने होडफाजीरे अस्र्स्थ प्रमतस्ऩधाव फढाएको । 

 सम्ऩकव  अमधकृत आपू खषटएको दरसॉग नजाने, नफस्ने तथा सषुर्धा मरने य घजम्भेर्ायी ऩूया नगने तथा 
सभन्र्म नगनावरे आयोहणका कामवराई व्मर्घस्थत फनाउन नसषकएको । 

 आयोहणका कामव व्मर्घस्थत गने एजेन्सीको कभजोय ऺभता तथा अस्र्स्थ प्रमतस्ऩधावका कायण न्मून 
शूल्क मरने य ऩर्वतायोहण सम्फन्धी फन्दोफस्तीका साभग्री गणुस्तयीम उऩरब्ध नगयाउदा आयोहीको भतृ्म ु
बएको । 

 ऩर्वतायोहणभा जाने आयोही य आयोहीका रामग जाने सहमोगीहरुको सीऩ तथा ऺभता एषकन नबएको य  
शायीरयक अर्स्थाको ऩरयऺण नहनुे गयेको ।  

 षहभार आयोहणका रामग डोयी टाॉग्ने कामव सभमभा गनव नसकेको, टाॉमगएका ऩयुाना डोयीहरु व्मर्स्थाऩन 
नबएको य एउटै सॊस्थाभा मनबवय यहेको । 

 भौसभको बयऩदो ऩूर्ावनभुान गयी सूचना सम्प्रिेण प्रणारी नहुॉदा आयोहणका कामव अव्मर्घस्थत फनेका य 
जाभको सभस्मा झल्न ुऩयेको । 

 षहभारभा हनु सक्ने षर्ऩद  रगामतका सूचना फायेभा आयोही य आयोहीका सहमोगीभा ऩमावप्त ऻान 
नबएको । 

 षहभारहरुभा टाॉमगने डोयी तथा आयोहीफाट उत्सजवन हनुे पोहोय व्मस्थाऩन नबएको । 

 उद्दायका कामव मनतान्त भानर्ीम षहतभा आधारयत फनाउन नसकेको । 

 

उल्रेघखत सभस्माहरु तथा गनुासाहरुफाट ऩयेको प्रबार् 
 

 नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन सयुघऺत नयहेको/नबएको सन्देश प्रर्ाह हुॉदा नेऩार आउने ऩर्वतायोही अन्म 
प्रमतस्ऩधॉ भरुकुतपव  आकषिवत बएभा षर्देशी भदु्रा आजवनभा कभी आउने, योजगायीका अर्सयभा कटौमत 
हनुे, गरयफी फढ्ने रगामत फहआुमामभक प्रबार् ऩने । 

 सभषृिको एक प्रभखु आधायका रुऩभा यहेको ऩमवटन ऺेत्रभा भखु्म मोगदान ददने ऩर्वतायोहणको मोगदान 
घट्न जाने । 

 गणुस्तरयम ऩमवटकको सॊख्माभा कभी आउने साथै ऩमवटकको नेऩार फसाई अर्मध सभेत घट्ने ।  
 स्थाषऩत अन्तयावषिम सञ्चाय भाध्मभफाट मस सम्फन्धी तथ्मऩयक सभाचायहरु फायम्फाय प्रषेित बएभा 

नेऩारको सभग्र ऩमवटनभा दीघवकामरन असय ऩने ।  

 अन्तयावषिम जगतभा स्थाषऩत नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन ऺेत्रको साख कभजोय हनुे ।  
 

मस मसरमसराभा नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ, नेऩार ऩर्वतीम प्रघशऺण प्रमतष्ठान साथै नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन 
(ऩर्वतायोहण) का ऺेत्र सम्फि षर्षर्ध छाता सॊगठनहरु, मस ऺेत्र सम्फि अन्तयावषिम सॊगठनहरु साथै षर्ऻहरु 
सभेतफाट सझुाफहरु मरई प्राप्त सझुाहरुराई र्गॉकयण गयी नीमतगत, कानूनी, सॊयचनागत य कामवषर्मधगत रुऩभा 
गनुव ऩने सधुायहरु तथा नेऩारका उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव अर्रम्फन गनव उऩमकु्त हनुे भाऩदण्डका सभेत 
सभेषट सझुाफ प्रस्ततु गरयएको छ । 
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१.२ अध्ममन तथा सझुाफ समभमतको गठन 
 

नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनका ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सभस्मा तथा उघल्रघखत सभस्माहरु 
सभाधान गनव नीमतगत, कानूनी, सॊयचनागत य कामवषर्मधगत सधुायका रामग सझुाफ साथै नेऩारका उच्च षहभारहरु 
आयोहण गदाव अर्रम्फन गनुव ऩने भाऩदण्ड सषहतको प्रमतरे्दन ऩेश गनव सम्भाननीम प्रधानभन्त्री तथा सॊस्कृमत, 
ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रीज्मूको मभमत २०७६।२।२४ को मनणवमानसुाय तऩघशर फभोघजभको कामव 
घजम्भेर्ायी सषहत मनम्न फभोघजभको अध्ममन तथा सझुाफ समभमत गठन बएको मथमो ।  
 

१.२.१  अध्ममन तथा सझुाफ समभमत 

क)  सहसघचर्, श्री घनश्माभ उऩाध्माम, सॊ,ऩ. तथा ना.उ. भन्त्रारम सॊमोजक  

ख)  भहामनदेशक, श्री डण्डुयाज घघमभये, ऩमवटन षर्बाग   सदस्म  

ग)  अध्मऺ, सन्तर्ीय राभा, नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ   सदस्म  

घ)  अध्मऺ, नर्याज दाहार, ट्रषकङ्ग एजेघन्सज ्एशोमसएसन अप नेऩार सदस्म  

ङ)  मनदेशक, मभया आचामव, ऩमवटन षर्बाग    सदस्म सघचर्  

 

१.२.२ अध्ममत तथा सझुाफ समभमतको कामवऺ ेत्र  

  

नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सभस्माहरु अध्ममन 
षर्श्लिेण गयी उघल्रघखत सभस्माहरु सभाधान गने सझुाफ प्रस्ततु गनव देहाम फभोघजभको कामवऺ ेत्र यहेको छ :- 
१ नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनका ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सभस्माहरु ऩषहचान गने । 
२ सॊसायभा षहभार आयोहणभा बएका Best Practice हरुको अध्ममन गने । 

३ षर्ऻ तथा ऩर्वतायोहीसॉग सझुाफ मरने ।  
४ सगयभाथा रगामतका नेऩारका उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव अर्रम्फन गनव उऩमकु्त हनुे भाऩदण्डका रामग  

सभेत सझुाफ ऩेश गने ।  

५ समभमतको सभामार्मध समभमतरे कामव सरुु गयेको ४५ ददने हनुे (समभमतरे २०७६।३।३ फाट कामव आयम्ब 
गयेको मभमतरे २०७६।४।१८ सम्भ हनुे) 

 

१∙३ आर्श्मकता य भहत्र्  
 प्रथभ ऩटक सगयभाथाभा भानर् ऩाइरा ऩगेु ऩमछको सभमफाट षर्िेश रुऩभा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन 
(ऩर्वतायोहण) का कामवराई व्मर्घस्थत फनाउने कामवको थारनी बमो । साहमसक ऩमवटनको भखु्म आकिवणका 
रुऩभा यहेको ऩर्वतायोहणका रामग नेऩारका षहभारहरु मोग्म यहेका य मसफाट मस षहभारी देश नेऩाररे 
फहआुमामभक राब मरन सक्ने फझुाईको ऩरयणाभ नै ऩमवटन ऐन, २०३५, ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, 
२०५९ य ऩमवटकहरुको खोज, उद्दाय, उऩचाय तथा अनगुभन सम्फन्धी कामवषर्मध, २०७५ रगामतका कानूनी 
प्रफन्धहरु हनु । मस्ता कानूनहरुभा प्रफघन्धत व्मर्स्था प्रबार्कायी रुऩरे कामावन्र्म गदावका र्खत सभेत मस 
ऺेत्रभा कमतऩम षर्िमहरुको उठान बएको छ । मसयी ऩर्वतायोहणका ऺेत्रभा उठेका षर्िम तथा सभस्माहरुको 
अध्ममन गयी उघल्रघखत सभस्माहरुको सम्फोधन गने उऩाम सभेत सझुाउन सम्भाननीम प्रधानभन्त्री तथा सॊस्कृमत , 
ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रीज्मूको मभमत २०७६।२।२४ गतेको मनणवमानसुाय मो समभमत गठन बएको    
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हो । मस समभमतरे षर्मबन्न सयोकायर्ारा मनकाम तथा व्मघक्तहरु सभेतफाट सॊकरन गयेका सझुाफहरुरे नेऩारको 
ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सभस्माहरु य सभस्मा सभाधानका उऩामहरु 
तथा नषर्नतभ ्षर्िमराई सभेट्ने हनुारे सयकायरे उक्त सझुाफहरु कामावन्र्मन गयी नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन 
(ऩर्वतायोहण) को ऺेत्र सयुघऺत य सभमानकूुर यहेको षर्श्वास षर्श्व सभदुामराई ददराउन सक्ने हुॉदा मो अध्ममन 
तथा सझुाफ समभमतको प्रमतरे्दनरे भहत्र्ऩूणव बमूभका मनर्ावह गदवछ । 

 

१∙४ अध्ममत तथा सझुाफको उद्देश्म  
 सम्भाननीम प्रधानभन्त्री तथा सॊस्कृमत, ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रीस्तयीम मनणवमद्वाया गदठत मस 
अध्ममन तथा सझुाफ समभमतरे नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका 
सभस्माहरु य उघल्रघखत सभस्माहरु सभाधान गनव तथा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनभा यहेका सभस्मा ऩषहचान तथा 
त्मसको दीगो सभाधानका रामग नीमतगत, कानूनी, सॊयचनागत य कामवषर्मधगत सझुाफहरु प्रस्ततु गने ।  
 सगयभाथा रगामतका नेऩारका उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव अर्रम्फन गनव उऩमकु्त हनुे भाऩदण्डका 
रामग  सभेत सझुाफ ऩेश गने । 

१∙५ अध्ममन षर्मध /कामवषर्मध 

नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनका ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सभस्माहरु ऩषहचान गने य उघल्रघखत 
सभस्माहरु सभाधान गने सझुाफहरु प्रस्ततु गने मसरमसराभा मनम्न षर्मधहरु अऩनाईं सूचना सङ्करन गरयएको छ । 
मी सङ्कमरत सूचनाको आधायभा सभस्माहरु सभाधानको रामग षर्मबन्न कोणफाट षर्श्लिेण य र्गॉकयण गयी नीमतगत, 
कानूनी, सॊयचनागत य कामवषर्मधगत सधुायका रामग सझुाफहरु मसपारयस गरयएको छ:-  

१ नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन को ऩषृ्ठबमूभ य र्तवभान अर्स्था सम्फन्धभा नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ य नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठानको सहमोगभा तमाय गने ।  

२ नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनभा देघखएका य षर्मबन्न ऺेत्रफाट उठाइएका षर्िमको सूची तमाय गने । 

३ नेऩार सयकायरे आयोहणका रामग खलु्रा गयेका ६५०० मभटयदेघख ८८४८ मभटयसम्भ  (भखु्म रुऩभा सगयभाथा) 
का षहभारचरुीहरु आयोहणको सम्फन्धभा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन ऺेत्रसॉग सम्फघन्धत प्रभखु सयकायी तथा गैय 
सयकायी सॊस्था साथै स्र्देशी एर्भ ्षर्देशी ऩर्वतायोही तथा षर्ऻफाट देहामका षर्िमभा ७ ददनको सभम ददई 
मरघखत रुऩभा सझुाफहरु सॊकरन गनव ऩत्राचाय गने ।  

देहाम :- 
क) नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनभा देघखएका प्रभखु सभस्माहरु । 

ख) सभग्र षहभार आयोहणभा अऩनाउन ुऩने भाऩदण्ड । 

ग) आठहजाय मभटयभामथका षहभारचरुी आयोहणका रामग अर्रम्र्न गने भाऩदण्ड साथै सगयभाथा आयोहणका रामग 
अर्रम्फन गरयन ुऩने आधायबतू ऩऺहरु । 

घ) षहभार आयोहण सम्फन्धी कामवभा सॊरग्न सयकायी मनकामभा एर्ॊ कामवसम्ऩादनभा हनुऩुने सधुायहरु । 

ङ) आयोहण कामवभा सॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सीहरुको सेर्ाभा हनुऩुने सधुायहरु । 

च) आयोहीभा हनुऩुने आधायबतू अनबुर्/ऻान/तामरभ/सीऩ/ऺभता/स्र्ास्थ्म अर्स्था तथा आयोहीरे प्रदवशन गने 
व्मर्हाय सम्फन्धभा  

छ) सयदाय/ऩथ प्रदशवक/उचाइका काभदाय सम्फन्धी ।  
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 मनजहरुभा हनुऩुने न्मूनतभ अनबुर्/सीऩ/ऺभता/स्र्ास्थ्म अर्स्था सम्फन्धभा । 

 मनजहरुको न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक/साभाघजक सयुऺाका षर्िमभा अर्रम्फन गरयन ुऩने उऩामहरु ।  
ज) सम्ऩकव  अमधकृत सम्फन्धी व्मर्स्थाभा गनुवऩने सधुाय । 

झ) पोहोय व्मर्स्थाऩनभा हनुऩुने सधुाय । 

ञ) योमल्टीभा गरयन ुऩने सधुाय । 

ट) खोजी/उद्दाय/उऩचाय सम्फन्धी व्मर्स्थाभा गरयन ुऩने सधुाय ।  
ठ) ऩदमात्राभा अर्रम्फन गने भाऩदण्ड । 

ड) मनिेमधत ऺेत्रसॊग सम्फघन्धत षर्िमभा गनुवऩने सधुाय । 

 

४ ऩमवटन षर्बागरे ऩाॉच र्िवको नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा खषटएका सम्ऩकव  अमधकृत य 
ऩर्वतायोहणका िभभा भतृ्म ुबएका व्मघक्त/आयोहीको षर्र्यण य ६५०० मभटयबन्दा भामथका षहभारको हारसम्भ 
आयोहण बएको षर्र्यण तमाय गने ।  

५ सॊसायभा षहभार आयोहणभा बएका Best Practice हरुको अध्ममन गने । 

६ नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ य ऩर्वतीम प्रघशऺण प्रमतष्ठानफाट षर्श्वभा यहेका ८ हजाय मभटयबन्दा भामथका षहभार 
आयोहणको भाऩदण्ड, योमल्टीको षर्र्यण, आयोहीको सॊख्माक, आयोहणको प्रभाण ऩत्र षर्तयणको व्मर्स्था, आयोहणका 
िभभा भतृ्मु∕हयाउनेको षर्र्यण , आयोहणभा भतृ्म ुहनुे ∕हयाउने प्रभाघणत गने ऩिमत , खोघज∕उद्दाय∕उऩचाय सम्फन्धी 
व्मर्स्था, सम्ऩकव  अमधकृत सम्फन्धी व्मर्स्था , आयोहीको मनगयानी सम्फन्धी व्मर्स्था , षहभार सपाइका रामग 
अऩनाइएको ऩिमत भाग गने । साथै घचनतपव फाट सगयभाथा आयोहण गदाव अर्रम्फन बै यहेको भाऩदण्ड फायेभा 
उक्त मनकामहरुफाट भाग गने ।  

७ उल्रेघखत फुॉदा नॊ. को देहामको खण्डभा यहेका षर्िमहरुभा अन्तयाषिम षर्घशषष्ठकृत स्र्तन्त्र सॊस्थाको रुऩभा यहेका 
UAAA य UIAA सॉग नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ भापव त सझुाफ भाग गने । 

८ ५८०० मभटयदेघख ६४९९ मभटयसम्भका षहभारहरुको आयोहण य मससॉग सम्फघन्धत  आयोहणको षर्र्यण ऩमवटन 
षर्बाग य नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघरे तमाय गने य मस्ता षहभारहरुभा यहेको  षर्िम, सभस्मा य सभाधानका उऩामहरु 
नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघफाट गने ।  

९ ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको ऩदामात्राको तथ्माङ्कको षर्र्यण अध्मागभन  (मनिेमधत ऺेत्रको भात्र ), नेऩार ऩमवटन फोडव य 
टे्रषकङ्ग एजेन्ट्स एशोमसएसन अप  नेऩार फाट भाग गने साथै उक्त ऩदमात्रा ऺेत्रभा यहेका षर्िम सभस्मा य 
सभधानका उऩामहरु सभेत उक्त मनकामहरुफाट भाग गने ।  

१० आर्श्मकता अनसुाय अन्म कामवषर्मधहरु समभमतरे िभश: तम गदै कामवसम्ऩादन गने ।  
११ षर्मबन्न मनकाम तथा षर्ऻफाट प्राप्त षर्र्यण तथा सझुाफहरु तरुनात्भक अध्ममन  गने, षर्श्लिेण गने, सगयभाथा 

रगामत उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव अर्रम्फन गनव उऩमकु्त हनुे भाऩदण्ड, सेर्ा सषुर्धा, सम्ऩकव  अमधकृत 
सम्फन्धी व्मर्स्था, योमल्टी, सयसपाई, खोजी-उद्दाय रगामत उऩमकु्त देघखएका अन्म षर्िमभा सभेत सझुाफ 
सषहतको प्रमतरे्दन ऩेश गने । 

१∙६ अध्ममनको सीभा  
 अध्ममन तथा सझुाफ समभमतका सफै सदस्महरुको कामावरमको मनममभत काभराई असय नगयी षर्हान-

साॉझको सभमभा काभ गयेको हुॉदा उऩरब्ध सभमको अमधकतभ ्प्रमोग गने प्रमास बएको । 

 षर्मबन्न मनकामसॉग भाग गरयएका सझुाफहरु अऩेघऺत सभमभा प्राप्त हनु नसकेको ।  
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 कुनै व्मघक्त तथा सॊस्थारे स्र्तन्त्र रुऩभा मस ऺेत्रभा यहेका सभस्मा तथा सझुाफ प्रस्ततु गनवका रामग 
ऩमवटन षर्बागको रे्र्साइटभा सूचना मनकामरएको बए ऩमन आशामतत रुऩभा सझुाफहरु प्राप्त हनु   

नसकेको ।  
 ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको ऩदमात्राको षर्र्यण य ऩदमात्रा सम्फन्धी सभस्मा य सभाधभानका उऩाम सम्फन्धभा 

अध्मागभन षर्बाग, ऩमवटन फोडव य टे्रषकङ्ग एजेन्टस ्एसोमसएनस अप नेऩारफाट भाग गरयएकोभा उक्त 
मनकामहरुभध्मे टे्रषकङ एजेन्सीज ्एसोमसएसन अप नेऩारफाट सझुाफहरु भात्र प्राप्त बएको य अन्म 
मनकामफाट मस सम्फन्धी षर्र्यण रगामत सभस्मा य सझुाफहरु प्राप्त हनु नसक्दा मस सफन्धी तथ्मऩयक 
सझुाफ प्रस्ततु गनव नसषकएको । 

 अध्ममन तथा सझुाफ समभमतरे प्रमतरे्दन तमायीका िभभा याषिम तथा अन्तयावषिम षर्ऻहरुसॉग बन्दा मस 
ऺेत्र सम्फि सयकायी, गैयसयकायी तथा षर्मबन्न छाता सॊगठनसॉग भात्र ऩत्राचाय गयी सझुाफ भाग गयेको । 

 समभमतरे स्थरगत अध्ममन नगयी प्राप्त सूचना, जानकायीराई षर्श्लिेण गयेको । 

 नेऩारका उच्च षहभारहरु आयोहणको भाऩदण्ड मनभावणका िभभा सयोकायर्ारा व्मघक्त तथा मनकामसॉग 
व्माऩक अध्ममन छरपर हनुे हुॉदा प्राप्त सझुाफहरुराई नै षर्श्लिेण गयी प्रमतरे्दन तमाय गरयएको । 
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ऩरयच्छेद-2 
नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) सम्फन्धी षर्द्यभान व्मर्स्था तथा र्तवभान अर्स्था 

२.१  षर्द्यभान व्मर्स्थाहरु 
नेऩारको ऩमवटन ऺेत्रराई सयुघऺत, सभारे्शी, षर्श्वसनीम, व्मर्साषमक, व्मर्घस्थत तथा षर्श्वको आकिवक 

गन्तव्म फनाउने उद्देश्म स्र्रुऩ मस ऺेत्रको ऩषृ्ठबमूभ य नेततृ्र्दामी बमूभका मनर्ावह गयेको ऩर्वतीम ऩमवटन 
(ऩर्वतायोहण) ऺेत्र सम्फि षर्द्यभान व्मर्स्थाहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन:्- 
२∙१.१ सॊफैधामनक व्मर्स्था 

षर्.सॊ.२०७२ भा जायी नेऩारको सॊषर्धानको धाया ५१ को (ठ) भा ऩमवटन सम्फन्धी नीमतको व्मर्स्था 
गरयएको छ । जसभा ऩमवटनराई याषिम अथवतन्त्रको भहत्र्ऩूणव आधायको रुऩभा ऩमावर्यण अनकूुर ऩमवटन 
उद्योगको षर्कास गने, ऩमवटन सॊस्कृमतको षर्कास गने तथा ऩमवटन उद्योगको राब षर्तयणभा स्थानीम जनताराई 
प्राथमभकता ददने नीमत यहने उल्रेख छ साथै अनसूुघच ५ भा ऩमवटन नीमतराई सॊघको एकर अमधकाय सूघचभा य 
अनसूुघच ९ भा षर्ऩद् व्मर्स्थाऩनराई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको अमधकायको साझा सूघचभा याघखएको छ ।  
 

२∙१.२ नीमतगत तथा कानूनी व्मर्स्था 
क.  ऩमवटन ऐन, २०३५ 

मसभा ऩर्वतायोहणराई नेऩारी षहभशृ्रखराको कुनै मनघित चरूीभा ऩगु्ने उद्देश्म मरई कुनै दररे त्मस्तो 
चरूीको आयोहण गने कामव बनी ऩरयबाषित गयेको छ । साथै ऩर्वतायोहणका रामग नेऩार सयकायरे षहभारचरुी 
खरुा गनव सक्न,े षहभारको आयोहणको अनभुमत नमरई कुनै षहभारचरुी आयोहण गनव नऩाइने, ऩर्वतायोहणभा जाॉदा 
सराभी यकभ मतनुवऩने, ऩर्वतायोही दरका साथ सम्ऩकव  अमधकृत खषटने य मनजको सेर्ा सषुर्धा ऩर्वतायोही दररे 
उऩरब्ध गयाउन ुऩने, ऩर्वतायोही दरका साथ जाने सयदाय, ऩर्वतीम ऩथ प्रदशवक, उचाईभा जाने काभदाय, आधाय 
घशषर्यका काभदाय नेऩारी नागरयक हनुऩुने, ऩर्वतायोही दररे ऩर्वतायोहणभा सॊरग्न हनुे सफैको स्र्ास्थ्म ऩरयऺण 
गनुवऩने य उघचत स्र्ास्थ्म अर्स्था नबएभा साथभा रैजान नहनुे, व्मघक्तगत दूघवटना फीभा गयाउन ुऩने, आऩतकामरन 
उद्दाय कामव गने/गयाउने, र्ातार्यण सपा याख्न ुऩने, ऩर्वतायोहण सम्फन्धी सभाचाय नेऩार सयकायराई जानकायी 
नगयाई अन्मत्र प्रकाघशत गनव नहनुे रगामत ऩर्वतायोहण सम्फन्धी षर्षर्ध व्मर्स्थाहरु गयेको ऩाइन्छ । 

ख∙ नेऩार ऩमवटन फोडव ऐन, २०५३ 

मसभा फोडवको स्थाऩना नेऩारराई सयुघऺत, बयऩदो तथा आकिवक ऩमवटन स्थरको रुऩभा षर्कमसत गयी 
अन्तयावषिम ऩमवटन सभदुामभा नेऩारको छषर्राई उच्च एर्भ ्भमावददत ढॊगफाट स्थाषऩत गने साथै ऩमवटन 
व्मर्सामको षर्कास, षर्स्ताय य मस ऺेत्रभा देखा ऩयेका सभस्माहरुको मनयाकयणका उऩामहरु ऩत्ता रगाउन 
कामवभूरक अनसुन्धान गने उद्देश्म साथ बएको ऩाइन्छ ।  
ग.  कम्ऩनी ऐन, २०६३ 

मसरे कम्ऩनीको स्थाऩना, सञ्चारन, व्मर्स्थाऩन य प्रशासन सम्फन्धी व्मर्स्था गयेको छ । 
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घ.  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

प्रदेश सयकायरे कुनै ऺेत्रराई ऩमवटकीम ऺेत्र घोिणा गनव सक्ने, ऩमवटन शलु्क दस्तयु मरने साथै 
पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन रगामतका व्मर्स्था यहेका छन ्। 

ङ.  ऩमवटन नीमत, २०६५ 
मस नीमतरे नेऩारराई आकािवक य सयुघऺत ऩमवटकीम गन्तव्मको रुऩभा षर्कास गने दीघवकामरन दृषिकोण 

मरएको छ । नेऩारका षर्मबन्न षहभार आयोहण गयी ख्मामत कभाएका षर्देशी आयोहीहरुराई नेऩारका साथीका 
रुऩभा भान्मता प्रदान गयी ऩमवटन प्रफिवनभा उऩमोग गने साथै ऩर्वतायोहणराई फढी व्मषर्घस्थत य र्ातार्यणभैत्री 
तलु्माईं नेऩारराई ऩर्वतायोहणका ऺेत्रभा एउटा उत्कृि गन्तव्म स्थरको रुऩभा षर्कास गने नीमत मरएको छ । 
ऩर्वतायोहणका रामग सम्बाव्म तय ऩहुॉच नऩगेुका ऺेत्रभा केही सभम शलु्क मभनाहा ददइने, आयोहणका रामग 
षहभचरुीहरु िभश: खरुा गदै जाने साथै ऩमवटकीम सयुऺा य सॊकट व्मर्स्थाऩनका रामग खोज, उद्दायका कामव 
गरयने व्मर्स्था यहेको छ । मस नीमतभा ऩमवटकको नेऩार फसाईंको अर्मध सखुभम फनाउन षर्श्वव्माषऩ भान्मता 
प्राप्त आचायसॊषहताको प्रमोग य ऩारना गयाउने व्मर्स्था यहेको देघखन्छ । 

च.  ऩन्रौं मोजना (आ.र्.२०७६/७७-२०८०/८१) को आधाय ऩत्र 
नेऩारराई सयुघऺत गन्तव्म फनाउने सोच साथै नेऩारराई सयुघऺत, गणुस्तयीम य ऩमवटनभैत्री फनाई 

आकिवक ऩमवटन केन्द्रको रुऩभा षर्कास गने उद्देश्म ऩन्रौ मोजनाको आधायऩत्रभा यहेको छ ।मस मोजनाको 
आधायऩत्रभा ऩर्वतायोहणको षर्कासका रामग मनजी ऺेत्रसॉग सहकामव गरयने, पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन गनव भाऩदण्ड 
फनाएय मनमभन गरयन,े षर्ऩद् व्मर्स्थाऩनका रामग भौसभ ऩूर्ावनभुान सदुृढीकयण गरयने व्मर्स्था गयेको देघखन्छ । 

छ.  ऩमवटन दूयदृषि, २०२० 
सन ्२०२० सम्भभा नेऩारको ऩमवटनराई थऩ स्तयीम फनाई अथवतन्त्रभा ऩमवटनको बमूभका फषृि गने 

ध्मेमका साथ ऩमवटन दूयदृषि, २०२० तमाय गरयएको देघखन्छ ।  
ज.  नेऩारको याषिम ऩमवटन यणनीमतक मोजना (सन ्२०१६-२०२५) 

मस यणनीमतक मोजनारे नेऩारराई एक प्रभखु ऩमवटकीम गन्तव्मको रुऩभा स्थाषऩत गयी देशको 
अथवतन्त्रभा मोगदान ऩमुावईउने भाध्मभका रुऩभा षर्कास गने साथै अन्तयावषिम ऩमवटकराई ऩमवटकीम गन्तव्म तथा 
अनबुर्भा षर्षर्मधकयण ल्माउने दीघवकारीन दृषिकोणका मरएको छ । साथै ऩमवटनभा सयुऺा य गणुस्तय कामभ 
गने उद्देश्म याखेको ऩाइन्छ । ऩमवटनभा गणुस्तय कामभ गनव मस सम्फि उद्योगहरुको सेर्ास्तय य प्रषिमाका 
फायेभा अध्ममन हनुऩुनेभा जोड सभेत ददएको छ । 

झ.  कामव षर्स्ततृीकयण प्रमतरे्दन (नेऩारको सॊषर्धानको कामवर्स्तमृतकयण प्रमतरे्दन) 

मसभा अन्तयप्रादेघशक रुऩभा पैमरएको षहभार ऺेत्रको सॊयऺण, सम्फिवन य व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी याषिम 
नीमत, कानून, भाऩदण्ड, य मनमभन सम्फन्धी कामव, ऩर्वतायोहण सम्फन्धी याषिम नीमत कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामावन्र्मन य मनमभन सम्फन्धी कामवहरु, ऩमवटन दस्तयु, ऩमवटन शलु्क फाॉडपाॉड सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड 
तजुवभा य कामावन्र्मन, प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन गने य मसको फाॉडपाॉड सम्फन्धी नीमत, कानून, 



9 
 

भाऩदण्ड तजुवभा य कामावन्र्मन तथा मनमभन सम्फन्धी कामवहरु साथै षर्ऩद् व्मर्स्थाऩनको कामव सॊघको अमधकाय 
तथा कामव षर्स्तमृतकयण अन्तयगत यहेको ऩाइन्छ ।  
ञ.  ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, २०५९ 

मसभा षहभारचरुी खरुा गने, आयोहणको अनभुमत ददने, ऩर्वतायोहणका रामग मतनुवऩने सराभी यकभ य 
अर्मध साथै टे्रषकङ्ग एजेन्सीरे ऩर्वतायोहण दरको स्थानीम प्रमतमनमधका रुऩभा काभ गनव ऩाउने साथै ऩर्वतायोहण 
सम्फन्धी षर्षर्ध षर्िमको प्रषिमागत व्मर्स्था यहेका छन ्। मसका साथै ऩर्वतायोहण दररे, दरको नेतारे, 
ऩर्वतायोहणका कामव व्मर्घस्थत गने एजेन्सीरे, ऩर्वतायोहण दरका साथ खषटइने सम्ऩकव  अमधकृतरे, सयदायरे, 
ऩर्वतीम ऩथ प्रदशवकरे रगामतका काभ, कतवव्म य अमधकाय तथा ऩारना गने शतवहरु सभेतको व्मर्स्था गयेको 
ऩाइन्छ । 

ट.  ट्राबर तथा टे्रषकङ्ग एजेन्सी मनमभार्री, २०६२ 
मसभा ट्राबर तथा टे्रषकङ्ग एजेन्सीको दताव तथा इजाजतऩत्र ददने, नषर्कयण, खायेजी रगामतका कामवहरु 

साथै मस्ता एजेन्सीका रामग आचायसॊषहता फनाई रागू गनव सक्ने तथा मस्ता एजेन्सीरे ऩारना गनुवऩने शतवहरु 
सभेत उल्रेख बएको ऩाइन्छ ।  
 

२.२  नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) को षर्द्यभान अर्स्था 

नेऩारको ऩमवटन ऺेत्रराई सर्वप्रथभ षर्श्वस्तयभा घचनाउने तथा ऩमछल्रो सभमभा सभेत सभग्र ऩमवटन 
ऺेत्रको नै आकिवक तथा प्रभखु बमूभकाभा यहेको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) ऺेत्रको मनमभन, व्मर्स्थाऩन तथा 
सभमानकूुर सधुाय गनव नसक्दा मस ऺेत्रभा अनेक सभस्माहरु देखा ऩयेका छन ्। मस ऺेत्रभा देघखएका कभजोयी, 
सफरता, अर्सय साथै चनुौमतहरुराई मनम्नफभोघजभ उल्रेख गरयएको छ । 

क.  कभजोय ऩ  ऺ

 उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव आयोहण व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ्ग एजेन्सी, आयोही, आयोहीका सहमोगी, 
पोहोय व्मर्स्थाऩन, अघक्सजन प्रमोग, उद्दाय रगामतका षर्िमहरु के कस्तो अर्स्थाको हनुे बने्न षर्िम 
एथेि रुऩभा सभेटेय फनाइएको भाऩदण्ड नहनु ु। 

 सगयभाथा षहभार आयोहण गने आयोही, सयदाय, ऩथ प्रदशवकको सीऩ/ऺभता/स्र्ास्थ्मको स्ऩि भाऩदण्ड 
नहनु ुसाथै आठ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहण गदाव अर्रम्फन हनुऩुने ऩूर्वसतवको षकटान    

नगरयन ु। 

 पोहोय व्मर्स्थाऩनका रामग कामावन्र्मनभा यहेको व्मर्स्था ऩूणव प्रबार्कायी नहुॉदा षर्मबन्न षहभारहरुभा 
पोहोय व्मर्स्थाऩन थऩ चनुौमतऩूणव फन्दै जान ु। 

 सगयभाथा प्रदिुण मनमन्त्रण समभमतरे यकभ उठाउने गयेको देघखन्छ तय पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩनभा गनुासो 
नआउने अर्स्था सजृना बएको छैन । 

 उच्च षहभारहरु आयोहण गदाव अऩनाइन ुऩने सयुऺा, उद्दाय तथा मनमभनको कामव गने सॊरग्न मनकामरे 
घजम्भेर्ायी य उत्तयदाषमत्र् र्हन नगनुव । 
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 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ्ग एजेन्सीको व्मर्स्थाऩकीम ऺभता भूल्माॊकन नगयी आयोहीको सभग्र 
सेर्ा/सषुर्धा, उऩचाय तथा उद्दायका कामवन्र्मन गणुस्तयमकु्त सभेत नबएको गनुासो आउने गयेको य 
मसको प्रबार्कायी अनगुभन सभेत नबएको ।  

 सम्ऩकव  अमधकृतको खचव ऩर्वतायोही दररे नै गनुव ऩने व्मर्स्थारे तोषकए फभोघजभसम्भ सदस्म सॊख्मा यहने 
गयी षर्मबन्न आयोही दरहरु भजव बई छुटै्ट दर सजृना गनव प्रोत्साहन मभरेको । 

 नमाॉ फने्न दरका नेता य सदस्महरुफीच घचनजान सभेत नहुॉदा य सम्ऩकव  अमधकृतको बमूभका प्रबार्कायी 
नबएको अर्स्थाभा गरत प्रमतरे्दन ऩेश गने य गरत गमतषर्मध गने प्रर्ृघत्त सभेत देघखएको । 

 षहभार आयोहणका रामग डोयी टाॉग्ने कामवभा सॊरग्न सॊस्था आफ्नो घजम्भेर्ायीप्रमत ऩूणव सम्रे्दनशीर हनु 
नसकेको अर्स्थाभा आयोहणका गमतषर्मधराई थऩ व्मर्घस्थत, भमावददत य सयुघऺत फनाउन चनुौमत      
यहेको । 

 आयोहीका साथभा जाने सयदाय, ऩथ प्रदशवक, उचाइका काभदायको न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक मनधावयण 
नगरयएको, साभाघजक सयुऺा सभेत कभजोय यहेको । 

 

ख.  सफर ऩ  ऺ

 सॊषर्धानभा प्रथभ भरुकुको ऩटक ऩमवटन नीमत सम्फन्धी स्ऩि व्मर्स्था बएको ।  
 सॊषर्धान, ऐन, मनभमहरुको व्मर्स्थारे एउटा मनघित ऩिमत षर्कास गयेको छ । 

 मनघित प्रषिमा ऩूया गयेय आयोहणभा जानऩुने प्रफन्धरे अमबरेख व्मर्स्थाऩन य सभान रुऩभा सेर्ा उऩरब्ध 
बएको छ ।  

 ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) को ऺेत्रभा ऩमवटकहरु हयेक फिव फषृि बै यहेको । 

 षर्देशी भदु्रा आजवनभा भहत्र्ऩूणव मोगदान गदै यहेको । 

 ऩमवटन ऺेत्रको प्रत्मऺ योजगायी सजृनाभा ऩर्वतायोहणको ऺेत्रको षहस्सा प्रभखु यहेको ।  
 ऩमवटकको खोज, उद्दाय तथा उऩचायको अमबरेख याख्नते कामवको थारनी बएको । 
 षर्मबन्न षहभारहरुभा डोयी टाॉग्ने कामवरे आयोहणराई सयुघऺत फनाएको । 

 नेऩार आउने ऩमवटकको औसत फसाई अर्मध फषृि गनवभा ऩर्वतायोहण ऺेत्रको प्रभखु बमूभका यहेको । 

 ऩर्वतायोहण ऺेत्ररे ट्राबर, टे्रषकङ्ग, एमयराइन्स, कागो, होटर रगामतका फह ुऺेत्रको षर्कासभा मोगदान 
ददएको । 

 नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ, नेऩार ऩर्वतीम प्रघशऺण प्रमतष्ठान जस्ता सॊस्थाहरु ऩर्वतायोहीको सीऩ षर्कास तथा 
तामरभको रामग स्थाऩना बएका ।  

 पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩनभा गैयसयकायी सॊस्थाहरुको सभेत सिीम सहकामव यहेने गयेको । 

 ऩर्वतायोहणका कायण भरुकुको दूगवभ स्थानका नागरयकको गणुस्तयीम जीर्नस्तय य औसत आम फषृिभा 
सहमोग गयेको । 
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ग.  अर्सय 
 सभषृिका प्रभखु आधाय भध्मेको भहत्र्ऩूणव ऺेत्रका रुऩभा ऩमवटन ऺेत्र यहन ु। 

 ऩर्वतायोहणका दृषिरे षर्श्वका भखु्मऩ षहभारचरुीहरु नेऩारभा यहेकोरे ऩर्वतायोहणका रामग षर्श्वको प्रभखु 
गन्तव्म फन्न सक्ने । 

 षर्देशी भदु्रा आजवन साथै आमथवक षर्कासको भेरुदण्डको रुऩभा षर्कास गनव सषकने सम्बार्ना यहेको। 

 सीमभत ऺेत्रभा भात्र केन्द्रीत यहेकोभा सम्बाव्म अन्म षर्षर्ध स्थानभा षर्स्ताय गयी मसको राब देशबय 
ऩमुावभउन सषकने । 

 बायत तथा चीन दफैु मछभेकी देशका नागरयकको मस ऺेत्रभा फढ्दै गएको सॊख्माराई थऩ फढोत्तयी गयी 
राब मरन सषकने । 

 षर्श्वस्तयभा नै नेऩारको ऩर्वतायोहणका गमतषर्मधराई मनमाल्ने हुॉदा षर्श्वस्तयभा प्रचायका रामग सहज ऩहुॉच 
ऩगु्न सक्ने । 

 ऩयम्ऩयागत य आधमुनक दफैु षकमसभको सीऩ, ऻान बएको जनशघक्त उऩरब्ध यहेको हुॉदा मस्ता 
जनशघक्तको व्मर्स्थाऩन तथा ऩरयचारनफाट प्रसस्त राब मरन सषकने । 

 ऩर्वतायोहण ऺेत्रभा देघखएका नर्ीन प्रर्ृघत्त तथा भदु्दाहरु सम्फोधनका रामग सयकाय तत्ऩसय यहन ु। 
 ऩर्वतायोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गयेको राभो अनबुर् यहेको सयकायी मनकाम साथै मसङ्गो सभदुाम सभेतको 

अनबुर् उऩमोग गनव सषकने । 

घ.  चनुौमतहरु 
 ऩर्वतायोहणका रामग आर्श्मक ऩने ऩूर्ावधायको अऩेघऺत रुऩभा षर्कास गनुव । 

 तारीभ, सीऩ षर्कास गयी दऺ जनशघक्त तमाय गनुव । 

 षर्मबन्न भरुकु तथा सीभा ऺेत्रभा यहेका मछभेकी भरुकुसॉग सभन्र्म हनुे षकमसभको नीमत तजुवभा गयी 
कामवन्र्मन गनुव । 

 ऩर्वतायोहणभा ऩमछल्रो सभमभा देखा ऩयेका सर्ारहरुको सम्फोधन गनुव । 
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ऩरयच्छेद-३ 

ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) को ऺेत्र सधुायका प्रभखु सर्ारहरुको अध्ममन तथा षर्श्लिेण य त्मसका सम्फन्धभा 
प्राप्त सझुाफहरु 

 

३.१ ऩर्वतायोहणको ऺेत्र सधुायका प्रभखु सर्ार, अध्ममन तथा षर्श्लिेण  

मस समभमतरे अध्ममन गदाव नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा 
प्रभखु रुऩभा षर्मबन्न सञ्चाय भाध्मभहरुभा मस ऺेत्रभा उठाउदै आएका तथा चचाव गरयएका प्रभखु 
षर्िम/सर्ारहरु तऩघशर फभोघजभ यहेको देघखमो । 

क.  तऩघशर (चचाव गरयएका सर्ारहरु) 
 सगयभाथा षहभारचरुीका रामग ददइएको अनभुमत  अमधक बएकोरे सगयभाथाभा ट्राषपक जाभ बएको हुॉदा 

आयोहीको भतृ्म ुहनुे गयेको प्रचाय बएको । 

 सफै सम्ऩकव  अमधकृत आपू खषटएको दरसॉगै आधाय घशषर्य नगएको य नफसेको हुॉदा आयोहणको ऩारो 
मभराउने तथा आयोहण व्मर्स्थाऩनभा कभजोय सभन्र्म हुॉदा सगयभाथाभा ट्राषपक जाभ रगामतका 
सभस्मा उत्ऩन्न बएको अन्तयावषिम रुऩभा प्रचाय गरयएको ।  

 आयोहणका रामग आयोहीको सीऩ तथा ऺभता ऩयी ऺणको अमनर्ामव व्मर्स्था नहुॉदा आयोहणको कभजोय 
ऻानका कायण षर्मबन्न षहभारभा आयोहीको भतृ्म ुहनुे गयेको साथै आयोहण व्माऩारयक फन्दै गएको । 

 सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदायका रामग स्र्ास्थ्म ऩयीऺण तथा सीऩ य साभाघजक सयुऺा  
कभजोय यहेको षर्िम ।  

 प्रबार्कायी रुऩभा पोहोय व्मर्स्थाऩन हनु नसकेको य सम्ऩकव  अमधकृतरे मस सम्फन्धी मनयीऺणभा कडाई 
गने नगयेको ।  

 खोजी, उद्दाय तथा उऩचायराई थऩ षर्श्वासनीम फनाउन ुऩने । 

 आयोहणभा सॊरग्न केही टे्रषकङ्ग एजेन्सीको ऺभता कभजोय यहदा केही ऩर्वतायोहीको जोघखभभा फिृी हनुे 
गयेको ।  

 आयोहणको प्रमतरे्दन ऩेश गने य प्रभाणऩत्र षर्तयणको कामव थऩ फैऻामनक हनुऩुने । 

 षकमतवभान कामभ गनव चरेको होडफाजी रे ऩर्वतायोहण प्रमतस्ऩधॉ य थऩ जोघखभऩूणव फनेको रगामतका 
षर्मबन्न षर्िमहरु षर्मबन्न सञ्चाय भाध्मभ  अमधक चचावभा यहेको अध्ममनको िभभा ऩाइमो । मस 
सम्फन्धभा समभमतरे अध्ममन गयी तऩघशरका षर्िम तथा सर्ारहरु ऩर्वतायोहणको भखु्म सधुायको ऺेत्र 
तथा भदु्दा यहेको ऩषहचान गयेको छ ।  

ख.  तऩघशर (समभमतरे ऩषहचान गयेका षर्िम तथा सर्ारहरु) 
 षहभार आयोहण सम्फन्धी कानूनी व्मर्स्था य भाऩदण्ड थऩ फैऻामनक हनुऩुने । 

 षहभार आयोहण सम्फन्धी कामवभा सॊरग्न सयकायी मनकामभा एर्ॊ कामवसम्ऩादनभा सधुाय हनुऩुने । 

 आयोहण कामवभा सॊरग्न एजेन्सीका सेर्ाको गणुस्तयभा सधुाय हनुऩुने ।  
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 आयोहीभा आधायबतू  अनबुर्, ऻान, सीऩ, ऺभता, स्र्ास्थ्म अर्स्था तथा आयोहीरे प्रदवशवन गने व्मर्हाय 
मनधावयण गरयन ुऩने ।  

 सयदाय,गाइड, उचाइका काभदाय सम्फन्धी 
 अनबुर्/सीऩ∕ऺभता ∕स्र्ास्थ्म तोषकन ुऩने । 

 न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक साथै साभाघजक सयुऺाका षर्िमभा अर्रम्फन गने भाऩदण्ड हनुऩुने । 

 सम्ऩकव  अमधकृतको व्मर्स्थाभा अऩनाउने भाऩदण्ड य आचायसषहॊता तमाय गनुवऩने । 

 पोहोय व्मर्स्थाऩन नमाॉ भाऩदण्ड तथा व्मर्स्थाका आधायभा हनुऩुने । 

 योमल्टीभा गरयन ुऩने सधुाय । 

 खोजी, उद्दाय य उऩचाय सम्फन्धी व्मर्स्थाभा गरयन ुऩने सधुाय । 

  मस समभमतरे अध्ममनको िभभा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) को ऺेत्र सधुायका रामग मी 
षर्षर्ध षर्िम ऩषहचान गयेको छ । मस्ता षर्िमका सम्फन्धभा नेऩारी सेना, नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ, नेऩार 
ऩर्वतीम प्रघशऺण प्रमतष्ठान, ऩर्वतायोहण सञ्चारक सॊघ नेऩार, टे्रषकङ्ग एजेघन्सज ्एसोमसएसन अप नेऩार 
रगामतका मनकाम तथा सॊस्था साथै षर्मबन्न मनकाम तथा व्मघक्तफाट सधुायका रामग प्राप्त सझुाफको अध्ममन 
साथै तऩघशर फभोघजभको तथ्माङ्कीम षर्श्लिेण गयेको छ ।  
 

३.१.१   ऩमवटन षर्बागफाट सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा जायी बएका ऩर्वतायोहण अनभुमतको षर्र्यण 

ऩमवटन ऐन, २०३५ य ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, २०५९ फभोघजभ सन ्२०१९ को र्सन्त 
ऋतकुा रामग ऩमवटन षर्बागरे तऩघशर फभोघजभका षर्मबन्न ३२ षहभारचरुीका रामग ११४ र्टा अनभुमत 
ऩत्रभापव त ८८७ जना आयोहीका रामग अनभुमत ऩत्र जायी गयेको य उक्त ८८७ जना आयोही षर्मबन्न ६३ 
देशका यहेको जानकायी ऩमवटन षर्बागको अमबरेखफाट देघखएको । 

तऩघशर 

मस.नॊ. षहभारको नाभय उचाई दरको 
सॊख्मा  

सदस्मको 
सॊख्माोो  

दरभा यहेका सदस्मको 
देशको सॊख्मा  

 कैषपमत 

1 Amadablam (6814m.) 5 49 9   

2 Annapurna I (8091m.) 3 23 14   

3 AranikoChuli (6039m.) 1 12 1 Germany 

4 Baruntse (7129m.) 1 6 5   

5 Bhrikuti (6476m.) 1 2 1 China 

6 Chamlang (7321m.) 2 12 2   

7 Chhopabamare (6109m.) 1 2 2   

8 Chobuje (6685m.) 1 2 2   

9 Dhawalagiri (8167m.) 2 5 4   

10 Gaugiri (6110m.) 1 15 8   

11 GyalzenPeak(6151m.) 2 6 1 Nepal 

12 Himjung (7092m.) 1 4 1 Japan 

13 HimlungHimal (7126m.) 5 26 7   

14 Kanchanjunga Main (8586m.) 5 32 16   

15 Kangbachen (7903m.) 1 2 2   

16 Kumbhakarna (Jannu 7710m.) 1 3 2   

17 LangtangLirung (7234m.) 1 2 2   
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18 Lhotse (8516m.) 12 98 25   

19 LachamaChuli (6721m.) 1 11 2   

20 Makalu (8463m.) 4 53 18   

21 Mansail (6242m.) 1 2 1 China 

22 MukotHimal (6087m.) 1 12 1 Germany 

23 Mustang Himal (6195m.) 1 6 1 France 

24 Nuptse (7861m.) 3 37 12   

25 PasangLhamu (7351m.) 1 4 1 Korea 

26 Pumori (7161m) 1 11 4   

27 PuthaHiunchuli (7246m.) 1 5 3   

28 RatnaChuli (7128m.) 1 5 3   

29 Sagarmatha (8848m.) 44 381 49   

30 Saribung (6346m.) 6 44 10   

31 Thapa Peak (6012m.) 2 5 2   

32 Thorong Peak 1 10 1 Mexico 

Total 114 887 63   
 

३.१.२   ऩमवटन षर्बागफाट सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा षहभारचरुीका रामग जायी बएका 
ऩर्वतायोहण अनभुमतको षर्र्यण 

सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा षहभारचरुीका रामग ४४ अनभुमत ऩत्र भापव त ३८१ जना 
आयोही य उक्त आयोहीहरुराई आयोहणको िभभा सहमोग गनवका रामग खषटएका ६४२ (सयदाय ∕ऩथ 
प्रदशवक∕उचाइका काभदाय) सहमोगीहरुराई आयोहणको अनभुमत ऩत्र जायी गरयएको अमबरेख अध्ममन गदाव 
ऩाइमो । उक्त षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ यहेको छ:-  

तऩघशर 

मस.नॊ. देशको नाभ 
आयोहणका रामग अनभुमत ददइएको सॊख्मा 
ऩरुुि भषहरा  जम्भा 

1 Argentina 5 0 5 

2 Australia 3 0 3 

3 Austria 1 0 1 

4 Belgium 2 0 2 

5 Brazil 5 0 5 

6 Canada 8 0 8 

7 China 40 20 60 

8 Chile 1 0 1 

9 Denmark 2 0 2 

10 Dominican Republic 1 0 1 

11 Ecuador 1 0 1 

12 Egypt 1 0 1 

13 France 2 1 3 

14 Georgia 1 0 1 

15 Germany 2 1 3 

16 Greece 1 3 4 

17 Hong Kong 4 1 5 
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18 Iceland 2 0 2 

19 India 59 19 78 

20 Ireland 4 1 5 

21 Islamic Republic of Iran 1 0 1 

22 Japan 4 2 6 

23 Korea, Republic of 1 0 1 

24 Lebanon 3 3 6 

25 
Nepal (Member) 8 6 14 

Nepal (Worker) 640 2 642 

26 New Zealand 3 0 3 

27 Netherlands 0 1 1 

28 Norway 5 3 8 

29 Oman 0 1 1 

30 Pakistan 2 0 2 

31 Peru 2 0 2 

32 Poland 3 0 3 

33 Portugal 1 0 1 

34 Qatar 1 0 1 

35 Republic of Kosovo 1 1 2 

36 Repbulic of Botswana 0 1 1 

37 Romania 2 0 2 

38 Saudi Arabia 1 1 2 

39 Singapore 2 1 3 

40 Syrian Arab Republic 1 0 1 

41 South Africa 0 1 1 

42 Spain 3 0 3 

43 Switzerland 1 1 2 

44 Swaziland 0 1 1 

45 Taiwan, Province of China 1 1 2 

46 U.S.of America  71 4 75 

47 United Arab Emirates 0 1 1 

48 United Kingdom 41 3 44 

49 Uruguay 1 0 1 

Total 944 80 1024 

 
Total Team 44 

  

 
Foreign Team 37 

  

 
Neapli Team 7 

   

३.१.३   सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतकुो आयोहण सम्फन्धीषर्स्ततृ षर्र्यण  
सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा  षर्मबन्न ३२ षहभारका रामग ११५ दरभापव त ८८९ जना 

सदस्मराई अनभुमत प्रदान गरयएकोभा १४ र्टा षहभारचरुीभा ४४६ जना आयोही य ५२१ जना आयोहीका 
सहमोगीरे सपर आयोहण गयेको षर्र्यण ऩमवटन षर्बागको अमबरेखभा देघखमो । मस िभभा ८ हजाय मभटय 
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भामथका सगयभाथा, कञ्चनजॊघा, रोत्से य भकार ुषहभारभा हयाउने य भतृ्म ुआयोही १७ जना यहेको देघखमो । 
मस सम्फन्धी षर्स्ततृ षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ उल्रेख गरयएको छ ।  
तऩघशर 

मस.नॊ. षहभारको नाभ य उचाई 

अनभुमत 
प्राऩत 
दरको 
सॊख्मा 

अनभुमत 
प्राप्त 
सदस्मको 
सॊख्माोो 

आयोहण सपर सदस्मको 
सॊख्मा 

  

अनभुमत 
प्राप्त 
सपर 
सदस्म 

सहमोगी  जम्भा सॊख्मा 

हयाउने/ 
भतृ्म ु
हनुेको 
सॊख्मा 

कैषपमत 

1 Amadablam (6814m.) 5 49 9 3 12 0 
 

2 Annapurna I (8091m.) 3 23 15 16 31 0 
 

3 AranikoChuli (6039m.) 1 12 0 0 0 0 
 

4 Baruntse (7129m.) 1 6 0 0 0 0 
 

5 Bhrikuti (6476m.) 1 2 0 0 0 0 
 

6 Chamlang (7321m.) 2 12 2 0 2 0 
 

7 
Chhopabamare 
(6109m.) 

1 2 2 0 2 0 
 

8 Chobuje (6685m.) 1 2 0 0 0 0 
 

9 Dhawalagiri (8167m.) 2 5 1 4 5 0 
 

10 Gaugiri (6110m.) 1 15 2 0 2 0 
 

11 GyalzenPeak(6151m.) 2 6 3 3 6 0 
 

12 Himjung (7092m.) 1 4 0 0 0 0 
 

13 
HimlungHimal 
(7126m.) 

5 26 17 9 26 0 
 

14 
Kanchanjunga Main 
(8586m.) 

5 32 28 38 66 3 
 

15 Kangbachen (7903m.) 1 2 0 0 0 0 
 

16 
Kumbhakarna (Jannu 
7710m.) 

1 3 0 0 0 0 
 

17 
LangtangLirung 
(7234m.) 

1 2 0 0 0 0 
 

18 Lhotse (8516m.) 12 98 40 35 75 1 
 

19 
Lachama Chuli 
(6721m.) 

1 11 0 0 0 0 
 

20 Makalu (8463m.) 4 53 37 41 78  4 
 

21 Mansail (6242m.) 1 2 0 0 0 0 
 

22 MukotHimal (6087m.) 1 12 0 0 0 0 
 

23 
Mustang Himal 
(6195m.) 

1 6 0 0 0 0 
 

24 Nuptse (7861m.) 3 37 0 0 0 0 
 

25 
Pasang Lhamu 
(7351m.) 

1 4 0 0 0 0 
 

26 Pumori (7161m) 1 11 4 5 9 0 
 

27 
Putha Hiunchuli 
(7246m.) 

1 5 0 0 0 0 
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28 Ratna Chuli (7128m.) 1 5 0 0 0 0 
 

29 Everest(8848m.) 44 381 280 364 644 9  

30 Saribung (6346m.) 6 44 6 3 9 0 
 

31 Thapa Peak (6012m.) 2 5 0 0 0 0 
 

32 Thorong Peak 1 10 0 0 0 0 
 

Total 114 887 446 521 961 17 
 

 

३.१.४ सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा आयोहण सम्फन्धी षर्स्ततृ षर्र्यण  
 

सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा षहभचरुीका रामग ४४ दरभापव त ३८१ जना आयोही य 
६४२ जना आयोहीराई सहमोग गने सयदाय∕ऩथ प्रदशवक ∕उचाइका काभदायराई अनभुमत प्रदान गरयएको भा 
२८० जना आयोही य ३६४ जना आयोहीका सहमोगी (सयदाय∕ऩथ प्रदशवक ∕उचाइका काभदाय) रे सपर 
आयोहण गयेको षर्र्यण ऩमवटन षर्बागको अमबरेखभा देघखमो । मस िभभा सगयभाथा षहभारचरुीभा 
हयाउनेको सॊख्मा १ य भतृ्म ुहनुेको सॊख्मा ८ यहेको ऩमवटन षर्बागको अमबरेखभा यहेको देघखमो । मस 
सम्फन्धी षर्स्ततृ षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ उल्रेख गरयएको छ ।  
तऩघशर 

मस.नॊ. देशको नाभ 

अनभुमत ददएको 
सॊख्मा 

सपर बएको 
सॊख्मा 

भतृ्म ुहनुेको सॊख्माय मभमत 
कैषपमत 

ऩरुुि भषहरा जम्भा ऩरुुि भषहरा जम्भा सॊख्मा मभमत 

1 Argentina 5 0 5 3 0 3 0  
 

2 Australia 3 0 3 1 0 1 0  
 

3 Austria 1 0 1 1 0 1 0  
 

4 Belgium 2 0 2 2 0 2 0  
 

5 Brazil 5 0 5 2 0 2 0  
 

6 Canada 8 0 8 7 0 7 0  
 

7 China 40 20 60 36 18 54 0  
 

8 Chile 1 0 1 1 0 1 0  
 

9 Denmark 2 0 2 1 0 1 0  
 

10 
Dominican 
Republic 

1 0 1 0 0 0 0  Unsuccess 

11 Ecuador 1 0 1 1 0 1 0  
 

12 Egypt 1 0 1 1 0 1 0  
 

13 France 2 1 3 2 1 3 0  
 

14 Georgia 1 0 1 1 0 1 0  
 

15 Germany 2 1 3 0 1 1 0  
 

16 Greece 1 3 4 0 3 3 0  
 

17 Hong Kong 4 1 5 4 1 5 0  
 

18 Iceland 2 0 2 2 0 2 0  
 

19 India 59 19 78 48 13 61 4 

2019-5 -17भा 1 य 
2019-5 -23 भा 3को 
भतृ्म ु
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20 Ireland 4 1 5 3 1 4 1 2019-5 -16 हयाएको 
 

21 
Islamic Republic of 
Iran 

1 0 1 1 0 1 0  
 

22 Japan 4 2 6 4 2 6 0  
 

23 Korea, Republic of 1 0 1 0 0 0 0  Unsuccess 

24 Lebanon 3 3 6 2 3 5 0  
 

25 

Nepal (Member) 8 6 14 7 6 13 0  
 

Nepal 
(Saridar/Guide/Hig
h altitude Worker) 

640 2 642 362 2 364 1 2019-5 -24 भतृ्म ु
 

26 New Zealand 3 0 3 1 0 1 0  
 

27 Netherlands 0 1 1 0 1 1 0  
 

28 Norway 5 3 8 5 2 7 0  
 

29 Oman 0 1 1 0 1 1 0  
 

30 Pakistan 2 0 2 1 0 1 0  
 

31 Peru 2 0 2 0 0 0 0  Unsuccess 

32 Poland 3 0 3 1 0 1 0  
 

33 Portugal 1 0 1 1 0 1 0  
 

34 Qatar 1 0 1 1 0 1 0  
 

35 Republic of Kosovo 1 1 2 1 1 2 0  
 

36 Repbulic of Botswana 0 1 1 0 0 0 0  Unsuccess 

37 Romania 2 0 2 2 0 2 0  
 

38 Saudi Arabia 1 1 2 1 1 2 0  
 

39 Singapore 2 1 3 2 1 3 0  
 

40 
Syrian Arab 
Republic 

1 0 1 1 0 1 0  
 

41 South Africa 0 1 1 0 1 1 0  
 

42 Spain 3 0 3 0 0 0 0  Unsuccess 

43 Switzerland 1 1 2 1 0 1 0  
 

44 Swaziland 0 1 1 0 1 1 0  
 

45 
Taiwan, Province 
of China 

1 1 2 1 1 2 0  
 

46 U.S.of America 71 4 75 39 3 42 2 

2019-5 -22 य 23 

भा1∕1 जनाको 
भतृ्म ु

 

47 
United Arab 
Emirates 

0 1 1 0 0 0 0  Unsuccess 

48 United Kingdom 41 3 44 26 3 29 1 2019-5 -25 भाभतृ्म ु
 

49 Uruguay 1 0 1 1 0 1 0  
 

Total 944 80 1024 577 67 644 9  
 

 
जम्भा दर 44 

 
षर्देशी दर 37 

 
नेऩारी दर 7 
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३.१.५.   सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा आयोहण िभभा हयाउने तथा भतृ्म ुहनुेको षर्र्यण तथा षर्श्लिेण 
क  षर्र्यण 

ऩमवटन षर्बागराई प्राप्त बएको सूचना तथा उक्त सूचनाका आधायभा तमाय गरयएको अमबरेख अनसुाय 
सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा आयोहणका िभभा हयाउने तथा भतृ्म ुहनुेको षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ यहेको 
ऩाइमो । 

तऩघशर (षर्र्यण) 
S.N. Person’s Name Country’s 

Name 
Mountain Death 

Place 
Date Handling 

Agency 
Cause of 
Missing/Death 
(As per Agency) 

1 Dipankar Gos, 
(M) 

India Mt.Makalu Camp 4 16th may Seven Summit 
Treks 

Death after summit 

2 Ravi, (M) India Mt.Everest camp 4 17th may Seven Summit 
Treks  

Dead inside his tent  

3 Seamus Sean 
Lawless, (M) 

Ireland 
 

Mt.Everest  Balcony 16th may Seven Summit 
Treks  

Missing from balcony  

4 Narayan Singh, 
(M) 

India Mt. Makalu 8200m. 16th may Seven Summit 
Treks  

Altitude sickness 

5 Richard Hidalgo, 
(M)  

Peru Mt. Makalu 6300m 8th may Seven Summit 
Treks  

Climbing with no O2 

6 Biplab Baidya, 
(M) 

India Kanchenjun
ga 

Above 
camp 4 

15th may Peak 
Promotion 

Altitude sickness 

7 Kuntal Kanrar, 
(M) 

India Kanchenjun
ga  

Above 
camp 4  

15th may  Peak 
Promotion 

Altitude sickness  

8 Rodrigo 
Vivanco, (M) 

Chile Kanchenjun
ga 

Above 
camp 4  

15th may  Peak 
Promotion  

Missing  

9 Ivan Yuriev 
Tomov, (M) 

Bulgaria Mt. Lhotse camp 4 17th may Makalu 
Extreme 

Altitude sickness  

10 Donald Lynn 
Cash (M) 

USA Mt.Everest 8772m. 22nd  
may 

Pioneer 
Adventure 

Suddenly fainted  

11 Anjali Sharad 
Kulkarni, 54 (F) 

India Mt.Everest Camp 4 23rd 
may 

Transcend 
Adventure 

Altitude sickness  

12 Kalpana Das, 47 
(F) 

India Mt.Everest Camp 4  23rd 
may  

Dreamers 
Destination 

Weekness 

13 Nihal Ashpak 
Bhagwan, 27 
(M) 

India  Mt.Everest Camp 4 23rd 
may 

Peak 
Promotion 
Treks 

high altitude sickness 
 

14 Dhurba Bista 
(M) 

Nepal Mt.Everest  Camp 3 24th may  Himalaya Sky 
Treks 

High altitude sicknss 

15 Nima Tenji (M) Nepal Mt.Makalu Betwee
n Camp 
2 and  3 

24th may Seven Summit Not summit 

16 Robin Haynes 
Fisher, 41 (M) 

UK Mt.Everest  8600M 25th may Everest 
Pariwar 

high altitude sickness 

17 Christopher 
John Kulish, 44 
(M) 

USA Mt.Everest  South 
Cole 

27th may Tag Nepal high altitude sickness 
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ख  षर्श्लिेण 

मस अर्मधभा यहेको भौसभको अर्स्था, आयोहणको चाऩको अर्स्था, आयोहणको िभभा यहेका 
आयोहीरे षर्मबन्न सञ्चाय भाध्मभभा याखेका धायणा सभेतको अध्ममन गदाव मनम्नफभोघजभ यहेको ऩाइमो ।  
 सन ्२०१९ भा सगयभाथा षहभारचरुीको र्सन्त ऋत ुरामग आयोहणको भखु्म भौसभ  खास सजह य 

अनकूुर नयहेको दघखमो । सन ्२०१९ भे ९ य १० भा भौसभ अनकूुर यहे ऩमन त्मस बन्दा 
अगाडी आएको पानी नाभको आॉधीको प्रबार्रे डोयी टाॉग्ने कामव प्रबाषर्त बमो । उक्त आॉधीका 
कायण डोयी टाॉग्ने कामवका रामग  क्माम्ऩ २ भा ऩगेुको सभूहरे काभ स्थमगत गनुव ऩमोय, डोयी टाॉग्ने 
कामवका साथै आयोही फस्नका रामग फनाइएका करयफ १९ र्टा टेन्ट उडाएको य उक्त स्थान सम्भ 
ऩगेुका आयोही फस्न नसषक आधाय घशषर्य नै पकव न ुऩयेको अर्स्था यहेको ऩाइमो । मस अर्मधभा 
आॉधीफाट थऩ धनजनको ऺमत हनु नददन सचेतता अऩनाउन ऩमवटन षर्बागरे सूचना सभेत जायी गयेको 
ऩाइमो । सो अर्मधभा देशबयको भौसभ अनकूुर नयहेको अध्ममनफाट देघखमो । 

 भौसभभा सधुाय आएऩमछ डोयी टाॉग्ने काभ सरुु गयेको सभूहरे सन ्२०१९ भे १४ ददनको करयफ १ 
फजे सगयभाथा षहभारचरुीको घशखयभा डोयी ऩगु्मो य आयोहणका रामग फाटो खलु्मो । सोही ददन 
कञ्चनजॊघा, रोत्से य भकार ुषहभारचरुीको घशखयभा ऩमन डोयी ऩगु्मो । प्रमतकुर भौसभको फार्जदु 
८ हजाय मभटय भामथका चायर्टा षहभारभा एकै ददन डोयी टाॉग्ने कामव सम्ऩन्न बई आयोहणको 
र्ातार्यण तमाय बमो । 

 सन ्२०१९ को भे १४ देघख १६ सम्भ सगयभाथाभा दोस्रो ऩटक भौसभ अनकूुर यहेको ऩाइमो । 
पानी नाभो आॉधीको त्रासफाट आधायघशषर्य पषकव एका आयोही तत्कार ठूरो सॊख्माभा आयोहणभा जान 
नसकेको हुॉदा सन ्२०१९ को १५ भेभा ३१ य १६ भेभा ८४  जनाभात्र आयोहीरे सपर आयोहण 
गयेको ऩाइमो । मसका साथै सगयभाथा आयोहण गने फाटोभा खासै आयोही नबएकै फखत सभेत सन ्
२०१९ भे १६ भा एकजना आमयल्माडको नागरयक ८७०० मभटयको उचाईफाट हयाएको ऩाइमो 
साथै भे १७ भा एक जना बायतीम नागरयकको भतृ्म ु बएको देघखमो । 

 सन ्२०१९ को भे १७ देघख २० सम्भ चाय ददन सगयभाथाको भौसभ प्रमतकूर देघखमो । उक्त 
अर्मधभा कसैरे ऩमन आयोहण नगयेको अमबरेखभा देघखन्छ ।  

 सन ्२०१९ को भे २१ फाट अनकूुर भौसभ यहेको तथ्मका आधायभा भे २१ भा आयोहणका रामग 
गएका आयोही क्माम्ऩ ४ तथा साउथ कोर (करयफ ७९०० मभटय) भा ऩगेुको, उक्त ददन भे २१ भा 
सभेत भौसभ प्रमतकूर हनु्छ बने्न हल्राका कायण उच्च उचाई तथा जोघखभऩूणव स्थानभा ऩगेुय कमतऩम 
आयोहीरे त्मही फसी भे २१ को आयोहण मोजना भे २२ रामग फनाएको, भे २२ को आयोहण मोजना 
यहेका आयोही सभेत उक्त स्थानभा ऩगुी सकेको  अर्स्थाभा भे २१ को आयोहण मोजनाराई भे २२  

का रामग फनाएका य भे २२  भा नै आयोहण मोजना यहेका आयोही सभेतको उऩघस्थमत यहेको हुॉदा 
उक्त ददन केही फाक्रो सॊख्माभा सगयभाथाको उच्च उचाईभा भानर् उऩघस्थमत बएको अध्ममनको 
िभभा देघखमो ।मसथव भे २२ भा सगयभाथा चचुयुोभा २२३ जनारे सपर आयोहण गयेको, उक्त 
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ददन १ जना आयोहीको भतृ्म ुबएको अमबरेख ऩमवटन षर्बागभा यहेको देघखमो । सगयभाथाको उच्च 
उचाईभा अमधक ट्राषपक जाभ बनेय षर्मबन्न सञ्चाय भाध्मभभा बमनए ऩमन तथ्माङ्कको अध्ममन गदाव 
हारसम्भकै उच्च सॊख्माभा आयोहण बएको ददनको भतृ्म ुप्रमतशर उक्त ददनको सपर आयोहणभा 
०.४४% भात्र यहने देघखन्छ । मसथव सञ्चाय भाध्मभभा बमनए जसयी सगयभाथाका रामग आयोहणको 
अनभुमत अमधक बएको, उक्त अमधक अनभुमतऩत्रका कायण ट्राषपक जाभ बएको य सोही कायणरे 
आयोहीको भतृ्म ुबएको षर्िम तथ्मरे ऩषुष्ठ गनव सक्ने देघखन्न । 

 षर्श्व भौसभभा देघखएको ऩरयर्तवनरेसगयभाथा षहभारचरुीको भौसभ ऩमन प्रबाषर्त बएको, मसरे 
आयोहीको कामावन्र्मनभा यहेको मोजना उच्च उचाईभा ऩगेुय ×ऩखव य हेय" को अर्स्थाभा यहदा राभो 
सभम उच्च उचाईभा फस्दा कभजोय बएका साथै हाइ अघल्टच्मडु मसकनेसको कायण सगयभाथाभा भे 
२३ का ददन ३ जना आयोहीरे आफ्नो ज्मान गभुाएको देघखन्छ । साथै सगयभाथा षहभारचरुीभा 
करयफ करयफ आयोहीरे आफ्नो आयोहण सभाप्त गयी सकेको अर्स्था तथा फाटो य टाॉगीएको डोयीभा 
षहड्न ुऩने भान्छे नबएको सभमभा भे २४ य २५ भा सभेत १/१ आयोहीको भतृ्म बएको 
अमबरेखफाट देघखएकोरे भतृ्म ुहनुभुा ट्राषपकको कायण देघखदैन । साथै सम्फघन्धत एजेन्सीफाट प्राप्त 
अमबरेख सभेतफाट आयोहीको भतृ्म ुकभजोयी, आकस्भीक भूछाव य High Altitude Sickness फाट बएको 
देघखन्छ ।  

 

३.१.५   ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको आयोहण सम्फन्धी षर्स्ततृ षर्र्यण  
ऩमवटन षर्बागभा यहेको अमबरेख अध्ममन गदाव नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) को ऺेत्रसॉग 

सम्फघन्धत ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको षर्स्ततृ षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ यहेको ऩाइमो ।  
तऩघशर 

ि.सॊ. 
र्िव 
(इस्र्ी  
सन)् 

दरको 
सॊख्मा 

जम्भा 
सदस्म 

सपर 
सदस्म 

 
सपरता
को 
प्रमतशत 

भतृ्म ु
हनुेको 
सॊख्मा 

भतृ्म ुहनुेको प्रमतशत 

कैषपमत 
सम्ऩकव  
अमधकृत
को सॊख्मा 

अनभुमत 
प्राप्त 
आयोहीभा 

सपर 
आयोहीभा 

1 2015 380 2763 860 158 31.12% 21 0.76% 2.44%  

2 2016 275 1946 1220 160 62.69% 12 0.61% 0.98%  

3 2017 288 2277 1364 181 59.90% 9 0.39% 0.65%  

4 2018 293 2338 1581 180 64.92% 25 1.06% 1.58%  

5 2019 114 887 446 91 50.28% 17 1.91% 3.18%  
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३.१.६ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको सगयभाथा षहभारचरुीको आयोहण सम्फन्धी षर्स्ततृ षर्र्यण 
ऩमवटन षर्बागभा यहेको अमबरेख अध्ममन गदाव सगयभाथा षहभारचरुीसॉग सम्फघन्धत ऩमछल्रो ऩाॉच 

र्िवको षर्स्ततृ षर्र्यण तऩघशर फभोघजभ यहेको ऩाइमो ।  
तऩघशर 

ि.सॊ. 
र्िव 
(इस्र्ी  
सन)् 

दरको 
सॊख्मा 

जम्भा 
सदस्म 

सपर 
सदस्म 

सम्ऩकव  
सपरता
को 
प्रमतशत 

भतृ्म ु
हनुेको 
सॊख्मा 

भतृ्म ुहनुेको प्रमतशत 

कैषपमत अमधकृत
को सॊख्मा 

अनभुमत 
प्राप्त 
आयोहीभा 

सपर 
आयोहीभा 

1 2015 - 357 ० - 0 14 3.92% -  

2 2016 38 292 197 38 67.46% 5 1.71% 2.53%  

3 2017 43 366 199 43 54.37% 6 1.63% 3.01%  

4 2018 38 346 34 262 75.72% 5 1.44% 1.90%  

5 2019 44 381 280 37 73.49% 9 2.36% 3.21% मनयन्तय 
 

 

नोट: मस टेफरभा सराभी दस्तयु तथा योमल्टी मतयेय सगयभाथा षहभारचरुी आयोहण गने आयोहीको भात्र 
सॊख्मा उल्रेख गरयएको छ । सन ्२०१९ भा सगयभाथा षहभारचरुीका रामग ३८१ जना आयोही य ६४२ 
जना आयोहीका सहमोगी गयी जम्भा १०२३ जना व्मघक्त सगयभाथा षहभारचरुी आयोहणका रामग गएकोभा 
२८० जना आयोही य ३६२ जना आयोहीका सहमोगी गयी जम्भा ६४२ जना तथा ६२.७५% रे 
सगयभाथाको सपर आयोहण गयेको षर्र्यण ऩमवटन षर्बाग यहेको ऩाइमो । उक्त सपर आयोहीको सॊख्मा 
६४२ भा सगयभाथा षहभारचरुीभा भतृ्म ुहनुेको प्रमतशत १.४०% यहेको तथ्मफाट देघखन्छ । 
३.२.  ऩर्वतायोहणको ऺेत्र सधुायका प्रभखु भदु्दाहरु मतनका सम्फन्धभा प्राप्त धायणा तथा सझुाफहरु 

नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा प्रभखु रुऩभा षर्मबन्न सञ्चाय 
भाध्मभ तथा देश तथा षर्देशभा उठेका भदु्दाहरुका सम्फन्धभा मस समभमतरे अध्ममन गयी ऩषहचान गयेका 
सधुायका प्रभखु ऺेत्र/षर्िम/भदु्दाहरुका सम्फन्धभा नेऩारी सेना, नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघ, नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान, टे्रषकङ् एजेघन्सज ्एसोमसमसन अप नेऩार, एक्सषऩमडसन अऩयेटय एसोमसएसन अप नेऩार, 
षहभारमन उिाय सॊघ नेऩार रगामतका षर्मबन्न सॊस्था तथा व्मघक्तहरुरे याखेका धायणा तथा ददएका सझुाफहरु 
मनम्भफभोघजभ यहेका छन ्। 

क.  सभग्र षहभार आयोहणको भाऩदण्ड 
हारको व्मर्स्था 

ऩमवटन ऐन, २०३५, ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, २०५९ साथै ऩमवटन उद्योग सेर्ा प्रर्ाह 
मनदेघशका, २०७० भा व्मर्स्था बए फभोघजभका आधायभा नेऩार सयकायरे खरुा गयेका ४१४ षहभारहरुको 
आयोहण हनुे गयेको छ । उक्त कानूनहरुभा तोषकए फभोघजभको सराभी र्ाऩतको दस्तयु, गायरे्ज धयौटी 
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याखेको बौचय, १६ र्िव उभेय  ऩूया गयेको व्मघक्त, मनजको साभान्म स्र्ास्थ्म ऩरयऺण प्रमतरे्दन, सयदाय/ऩथ 
प्रदवशक/उचाईका काभदायको षर्भा गयेको कागजात जम्भा गयेऩमछ आयोहण दरराई भाग फभोघजभको 
षहभारका रामग अनभुमत प्रदान गने व्मर्स्था यहेको छ । षहभार आयोहणका रामग अनभुमत ऩत्र प्रदान गदाव 
६५०० मभटय बन्दा भामथका षहभारका रामग भात्र आयोहण दरका साथ खषटई जाने सम्ऩकव  अमधकृत 
ऩठाउने व्मर्स्था यहेको छ । मसै व्मर्स्था फभोघजभ सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा षर्मबन्न ३२ षहभारका 
रामग ८८७ जना आयोहीराई अनभुमत ददइएको ऩाइएको य मस भध्मे ६५०० मभटय भामथका षर्मबन्न 
षहभारका रामग ९१ जना सम्ऩकव  अमधकृत खटाइ ऩठाइएको अमबरेखफाट देघखएको छ । 
प्राप्त धायणा तथा सझुाफ  
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज तथा 
र्न्मजन्त ुआयऺ 
मनदेशनारम) 

 आयोहणको भखु्म सभम अर्मध , भौसभ, आयोहणभा जान आरे्दन ददएका 
षटभ तथा आयोहीको सॊख्मा , षर्गतको अनबुर् तथा षहभारको अर्स्थाराइव 
भखु्म आधाय भानी आयोहणभा जाने सॊख्मा मनधावयण गयी प्रत्मेक र्िवको 
आयोहण Seasonशरुु हनु ुआगरै् कुन षहभारभा कमत जना सहबागी 
गयाउने बने्न सन्दबवभा न्ममोघचत सॊख्मा तोक्ने । 

 व्मघक्तगत Recordयाख्नको रामग आफ्नो ज्मान जोघखभभा ऩायी सॊचारन 
गरयने कामवहरुराइव सकेसम्भ मनरुत्साषहत तलु्माउन ुऩने ।  

 हयेक षहभारको आयोहण शरुु गनुव ऩूर्व Expeditionमसिान्त भतुाषर्क 
Proper Acclimatization,उच्च स्तयको तामरभ गयाउन ुगनुव ऩने । 

 आयोहणभा सहबागी हनुे प्रत्मेक व्मघक्तहरुराइव षहभार आयोहण तथा 
षर्मबन्न Equipmentहरुको सषह प्रमोग सम्फन्धी याम्रो ऻानहनुऩुने । मसको 
रामग सयकायीमनकामहरुफाट Monitoring Mechanism राई चसु्त तलु्माउन ु
ऩने । 

 हयेक आयोहीहरुको घजर्न मफभा अमनफामव रुऩभा हनुऩुने । 

 सयकायी भान्मता ददएको एजेन्सीको सहमोगभा भात्र षहभार आयोहण 
गनुवऩने । 

 षहभार आयोहणभा जाॉदा रैंजाने साभानहरुको र्ायकोड तमाय गने य षपताव 
आॉउदा अमनर्ामव सो र्ायकोडको साभान षपताव ल्माउनऩुने । नल्माएको 
खण्डभा आयोहण टोरीराई जरयर्ानाको व्मर्स्था गनुवऩने । 

सभग्रभा 
षहभार 
आयोहणको 
भाऩदण्ड 

  सगयभाथा रगामत कुनै ऩमन ८००० मभटय भामथको षहभार आयोहण गनुव 
बन्दा ऩषहरा ६५०० देघख ७५०० मभटय सम्भको कुनै षहभार आयोहण 
अमनफामव रुऩभा गयेको हनु ुऩने ।  

 हयेक ऩर्वतायोहीहरुरे आयोहण सम्फन्धी उच्च स्तयको तामरभ  गयेको 
हनुऩुने  ।  

 आयोहण एजेन्सीिाया आयोहणको हयेक ऩऺ (षटभका सफै सदस्मरे समभट 
गने, षटभका कोषह ऩमन सदस्महरु घाईते/मफयाभी/िाबासभा ऩने जस्ता 
कामव नहनु)े भा सपरताको प्रमास गयेको एषकन गनुवऩने । 

सगयभाथा 
तथा ८ हजाय 
मभटय भामथका 
षहभार 
आयोहणभा 
अर्रम्फन गने 
भाऩदण्ड 
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 सयुघऺत आयोहणको प्रत्माबमूत गरयनऩुने । सयुघऺत आयोहण नगयाउने कुनै 
ऩमन एजेन्सीहरु राई आगाभी आयोहणहरुभा सहबागी नगयाउनकुो साथै 
अन्म जरयभाना सभेत गयाउने। 

 सगयभाथा आयोहणराई प्रमतस्प्रधावको तर्यरे नबई मनतान्त साहामसक रुऩभा 
मरनऩुने । सगयभाथा रगामत ८००० मभटय भामथका अन्म षहभारहरुभा 
Stuntदेखाउने जस्ता कामवराइव ऩणुव रुऩभा मनरुत्साषहत गनुवऩने ।  

 सगयभाथा रगामत ८००० मभटय भामथका अन्म षहभारहरुभा गरयने 
आयोहणको मोजना Well Planned (कुन षटभ शरुुभा, कुन षटभ मफचभा, कुन 
षटभ अघन्तभभा आयोहण गने) हनुऩुने ।  

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 सगयभाथा षहभार आयोहण गनवका रामग नेऩारको ६ देघख ७ हजाय 
मभटयको कुनै एक षहभार आयोहण अमनर्ामव गने । 

 सगयभाथा य ८ हजाय मभटय भामथका षहभारका रामग एक जना 
आयोहीसॉग एक जना उचाइको गाइड अमनर्ामव गने । 

 सात हजाय मभटय भामथ ७९९९ मभटय सम्भका षहभारका रामग दईु 
आयोही फयाफय एक उचाइको गाइड अमनर्ामव गने । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 आयोही य आयोहण सहमोगी गाइडराई उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ अमनर्ामव 
गने । 

 सयुऺा व्मर्स्था षर्शेि गयी अघक्सजन, आयोहण साभग्री, खोज तथा उद्दाय 
य सूचना प्रणारीराई षर्शेि भाऩदण्ड फनाई राग ुगने । 

सभग्र षहभार 
आयोहणका 
रामग 

 ७००० मभटय बन्दा भाथीको षहभार आयोहण बएकोराई भात्र ८००० 
मभटय भामथ षहभार आयोहण अनभुमत ददने ।  

 आयोही य आयोहण सहमोगी गाइडराई उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ अमनर्ामव 
गने ।  

 सयुऺा व्मर्स्था षर्शेिगयी अघक्सजन, आयोहण साभाग्री, खोज तथा उिाय य 
सूचना प्रणारीराई षर्शेि भाऩदण्ड फनाई राग ुगने ।   

 डोयी टाॉग्ने कामव  आयोहण मसजन सरुु बएको १ भषहना अगाडी नै तमाय 
गने ।  

 शारयरयक रुऩभा अशक्तहरुराई आयोहण अनभुमत प्रदान गदाव षर्शेि 
भाऩदण्ड अऩनाउने ।  

 उभेयहद कामभ गने 

सगयभाथा 
रगामत ८ 
हजाय मभटय 
भामथका 
षहभारका 
रामग 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी अमनर्ामव रुऩभा आधायबतू तामरभ मरएको हनुऩुने।  
 ऩमवटन षर्बागफाट इजाजत जायी हनुे ७ हजाय मभटय बन्दा भामथको कुनै 

एक षहभारको आयोहण गयेको हनुऩुने । 

 षर्देशी आयोहीहरुको साथ जाने नेऩारी सहमोगी आयोहीका रामग 
आचायसॊषहताको व्मर्स्था गने । 

 षहभार आयोहणका रामग मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुव ऩने । 

 खोज, उद्दाय, उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा अमनर्ामव 

सगयभाथा 
षहभारचरुीका 
रामग 
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गने। 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी अमनर्ामव रुऩभा आधायबतू तामरभ मरएको हनुऩुने ।  
 ऩमवटन षर्बाग र्ा नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघद्वाया अनभुमत ददने ६ हजाय 

मभटयबन्दा भामथका दईुर्टा षहभार आयोहण गयेको प्रभाणऩत्र र्ा षहभार 
आयोहण सम्फन्धी षर्शेि प्रघशऺण मरएको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 

 षहभार आयोहणका रामग मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुव ऩने । 

 खोज, उद्दाय, उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा अमनर्ामव  
गने। 

 अन्म ८ हजाय मभटयबन्दा भामथका षहभारका रामग दईु जना आयोही 
फयाफय एक जना शेऩाव अमनर्ामव हनु ुऩने । 

८ हजाय 
मभटय बन्दा 
भामथका रामग 

  सगयभाथा आयोहणका रामग न्मूनत्तभ रुऩभा एक आयोहीरे कघम्तभा USD 

$35,000/- फयाफयको षर्देशी भदु्रा बकु्तानी गयेको प्रभाण ऩेश गनुवऩने । 

 सगयभाथा,रोत्से,नपु्से,आभादब्रभ,भनास्र ुजस्ता फढी आयोहण हनुे 
षहभारहरुको आयोहणभा एषककृत सम्ऩकव  कामावरम स्थाऩना गयी सोही 
कामावरमफाट आर्श्मक सेर्ा समुफधाहरु प्रर्ाषहत गनुव ऩने ।  

 सयकायी स्तयफाट षर्श्वास प्राप्त भौसभ ऩरु्ावनभुानको षर्र्यण मरई षहभारभा 
आयोही षटभराई मनममभत रुऩभा उऩरब्ध गयाउने । 

 आयोहण दररे आयोहण ऩूर्व आफ्नो षर्स्ततृ आयोहण कामवमोजना 
ऩेशगनुवऩने । 

 ८००० मभटय बन्दा भामथका षहभारहरुको आयोहणभा जाने प्रत्मेक 
आयोहीराई उच्चस्तयीम घजषऩएस मडबाइस अमनर्ामव रुऩभा रैजानऩुने 
व्मर्स्था गनुवऩने ।  

 आयोहण प्रभाणऩत्र दददा सगयभाथाको हकभा साउथकोर तथा समभटको 
पोटो र्ा मबमडमो सम्फघन्धत क्माभया ,भोफाईर र्ा मडबाइसभा मरईएको 
प्रभाण सम्फघन्धत मनकामराई उऩरब्ध गयाउने व्मर्स्था गनुवऩने । 

सगयभाथा 
साथै८ हजाय 
मभटय बन्दा 
भामथका 
षहभारचरुीका 
रामगअऩनाउन ु
ऩने आधायबतू 
ऩऺ 

काभी रयन्जी शेऩाव  षहभार आयोहण सम्फन्धी आधायबतू तामरभ मरएकोराई भात्र आयोहण 
अनभुमत ऩत्र ददने । 

 ७ हजाय मभटय बन्दा भामथको षहभार आयोहण गयेऩमछ भात्र सगयभाथा 
षहभारको रामग अनभुमत ददने ।  

 याम्रो गणुस्तयको कराईभमफॊग इक्मऩुभेन्टस हनुऩुने । 

 काठभाडौँ फाट रगेको हयेक फस्तकुो खोर, फोतर, मडब्फा, फोरत, षकरा 
रगामतनसड्ने सफै फस्त ु काठभाडौँ  नै षपताव ल्माउन ुऩने मनमभ हनु ुऩने 

 एक मसजनभा एउटा षहभारका रामग एक ऩटक आयोहण गने प्रफन्ध गने 
। मो मनमभ आयोही य आयोहीका सहमोगी सफैभा रागू गने । 

 

 

नोट: चीनफाट सगयभाथा आयोहण गदाव एक आयोही एक सहमोगी अमनर्ामव यहेको, सम्ऩकव  अमधकृतको काभ 
एक सम्ऩकव  कामावरमरे गने गयेको । 
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ख.  सयकायी मनकाम एर्भ ्कामवसम्ऩादनका सम्फन्धभा  
हारको अर्स्था 

ऩर्वतायोहणका कामव व्मर्स्थाऩन सॊस्कृमत, ऩमवटनतथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम अन्तयगतऩमवटन 
षर्बागरे ऩमवटन ऐन, २०३५, ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, २०५९ साथै ऩमवटन उद्योग सेर्ा प्रर्ाह 
मनदेघशका, २०७० फभोघजभ गने गयेको य ऩमवटन षर्बागभा मस कामवका रामग होटर तथा ऩर्वतायोहण शाखा 
सभेत यहेको ऩाइमो । उक्त शाखारे अनराइन ऩिमतभा यहेय काभ गने बए ऩमन कम्प्मटुय य सो सम्फन्धी 
ऻान हनुे प्राषर्मधक कभवचायीको दयफन्दी उक्त शाखाभा नयहेको देघखमो साथै देशबयका होटर य ऩर्वतायोहण 
सम्फन्धी काभ गने उक्त शाखाभा एक जना मनदेशक, दईु जना शाखा अमधकृत य एक जना नामफ सबु्फा 
कामवयत यहेको देघखमो । मस सम्फन्धभा सयकायी मनकामफाट हनुऩुने सधुाय सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा 
व्मघक्तरे मनम्न फभोघजभ धायणा मस समभमत सभऺ याखेका छन ्।  
 

प्राप्त सझुाफ तथा धायणा 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम) 

 षहभार आयोहण सम्फघन्ध सफै मनमतगत कुयाहरु सफै आयोहीरे अर्रम्र्न 
गये/नगयेको एषकन गने । Monitoring Mechanismराइव चसु्त दरुुस्त 
तलु्माउन ुऩने । 

 आयोहीरे नेऩार सयकाय सॉग अनभुमत ऩाए/नऩाएको ऩणुव एषकन गनुवऩने ।  
 षहभार आयोहणको सफै भाऩदण्ड ऩमुावएय आयोहण गदाव कुनै दघुवटना बएभा 

नेऩार सयकायरे उघचत ऺमतऩमुतव प्रदान गनुवऩने ।  
 आयोहणको दौयान आर्श्माक ऩने घचठी ऩत्रहरु तत ्सम्फघन्धत कामावरमभा 

मछटो कामावन्र्मन हनुऩुने  । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 सयकायी मनकामभा मरइने आयोहण दस्तयु कघम्तभा २ र्ा सो बन्दा फढी 
फैंकभा फझुाउने व्मर्स्था मभराउने ।  

 सयकायी मनकामरे तत्कार येक्क्म ुगनव सक्ने सॊमन्त्र मनभावण गने ।  
 प्रत्मेक षहभारको रे्सक्माम्ऩभा Help/Information/Support Deskस्थाऩना 

गने । साथै सोही डेक्स भापव त सम्ऩकव  अमधकृतहरुको काभराई 
प्रबार्कायी य षर्श्वसनीम फनाउने । 

 सम्ऩकव  अमधकृतको सूचनाफाट गरत प्रभाणऩत्र जायी बएको खण्डभा 
सम्ऩकव  अमधकृत घजम्भेर्ाय फनाई कायर्ाही गने ।  

 भौसभ ऩूर्ावनभुान गयी सूचना ददने कामवराई प्रबार्कायी फनाउने ।  
 टे्रषकङ्ग य आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीहरुको न्मनुतभ भाऩदण्ड तोक्ने 

।  
 षर्श्व षर्ख्मात आयोही य काभदायहरुको षर्देघशने िभराई योक्न आर्श्मक 

ऩहर गने ।   
 नेशनर तथा भाउन्टेन गाइडको रुऩभा तामरभ तथा कामवषर्मध अऩनाई 
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याषिम ऩषहचान उऩरब्ध गयाउने ।  
 सहमोगी गाइड , टे्रषकङ्ग गाइड , नेशनर भाउन्टेन गाइड , अन्तयावषिम गाइड 

तथा उच्च ऩर्वतायोहण काभदायको ऩषहचान ददने ।  

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 षहभार आयोहणको अनभुमत सम्फन्धी सम्ऩूणव कामवहरु व्मर्घस्थत तथा 
बयऩदो अनराइनसेर्ाको व्मफस्था गयी आयोहण अनभुमत सम्फन्धी सम्ऩूणव 
कामव अनराईन प्रणारी भापव त सम्ऩादन गनुवऩने । 

 ऩर्वतायोहणको रामग गयीने मिषपङ्ग , मड–मिषपङ,गारे्ज व्मर्स्थाऩन तथा 
अन्म कामव य सचुना उऩरब्ध गयाउने कामवको  रामग ऩर्वतायोहण सॊचारन 
गने एजेन्सीराई घजम्भेर्ाय फनाउन उऩमकु्त हनुे । 

 

 

नोट: चीनभा सभूहरे सम्ऩकव  अमधकृतको काभ गछव । फ्रान्सभा उद्दायका कामव सयकायी तफयफाट हनुे गयेको 
ऩाइन्छ। 

ग.  आयोहणभा सॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सी सम्फन्धभा 
हारको व्मर्स्था 

ऩर्वतायोही दररे ऩर्वतायोहणका कामव व्मर्स्थाऩनका रामग ऩमवटन षर्बागफाट इजाजत प्राप्त टे्रषकङ्ग 
एजेन्सी मनमकु्त गनुव ऩने य मसयी मनमकु्त गरयएका टे्रषकङ्ग एजेन्सीरे ऩर्वतायोहण दरका ऩर्वतायोहण सम्फन्धी 
कामव व्मर्स्थाऩन गनव सक्ने कानूनी प्रफन्ध यहेको छ । मसै फभोघजभ ऩर्वतायोहण दरका तपव फाट ऩर्वतायोहण 
सम्फन्धी कामवहरु ऩमवटन षर्बागफाट इजाजत ऩत्र प्राप्त टे्रषकङ् एजेन्सीरे गने गयेको ऩाइमो । ऩर्वतायोहण 
साहमसक कामव बएको य मसका रामग उत्कृि व्मर्स्थाऩषकम ऺभता आर्श्मक ऩने बएऩमन मस्ता टे्रषकङ्ग 
एजेन्सीको अनबुर्/व्मर्स्थाऩषकम ऺभता सम्फन्धभा थऩ उल्रेख नबएकोरे मस सम्फन्धभा थऩ प्रफन्ध गरयन ु
ऩने देघखमो । मस्ता टे्रषकङ् एजेन्सीका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा  व्मघक्तरे मस समभमत सभऺ याखेका 
सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार 
आभॉ(याषिम 
मनकुञ्ज तथा 
र्न्मजन्त ुआयऺ 
मनदेशनारम) 

 सऺभ व्मघक्तराइव भात्र ऩर्वतायोहण गाइवडको रुऩभा प्रमोग गयाउन ुऩने । दऺ 
अनबुर्ी शेऩावहरुराइव भात्र आयोहण सहमोगीको रुऩभा खटाउन ुऩने  । 

 सम्ऩणुव Trekking Agencyहरु आफ्नो घजम्भेर्ायीको सम्फन्धभा ऩणुव जानकाय 
हनुऩुने ।आयोहणको दौयान अन्म आयोहीहरुरे गने गैय काननुी , अव्मफहारयक 
तथा असान्दमबवक गमतषर्मधहरुराइव Monitor and Controlगनुवऩने ।   

 Well Organized Rescue मोजना उद्दाय षटभ सम्ऩणुव Agency हरुसॉग हनुऩुने । 

 International Organizationहरुफाट भान्मता प्राप्त तथा सयुऺा प्रभाघणत 
ईक्मपु्भेन्टहरुको भात्र प्रमोग गनुवऩने । 

 आयोहण गमतषर्मधसॉग सम्फघन्धत मनकाम हरुराई आयोहण  सम्फन्धी 
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सम्ऩूणवसूचनाहरु प्रर्ाह गनुवऩने । 
नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 काभदायको व्मर्स्था, खानषऩनको व्मर्स्था, उद्दाय कामव, षर्भा जस्ता षर्िम 
 ८ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहण व्मर्स्थाऩनको घजम्भा मनघित 

सॊख्माभा आयोहण अमबमान सञ्चारन गयेऩमछ भात्र ददने प्रफन्ध गने । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 आयोहणभा खषटने कभवचायीहरुराई एजेन्सीरे अमनर्ामव रुऩभा उच्च ऩर्वतायोहण 
तामरभ ददएको हनुऩुने ।  

 खषटएका कभवचायीहरुराई सयकायरे तोके फभोघजभको न्मनुतभ ऩारयश्रमभक 
फैंक भापव त बकु्तानी ददएको हनुऩुने ।  

 काभदायको बषर्ष्मको सयुऺाको रामग कम्ऩनीरे व्मर्स्था गने ।  
 अस्र्स्थ प्रमतस्ऩधाव योक्नका रामग क्राइन्टफाट मरएको यकभ बेरयपाई गयी 

आयोहण अनभुमत ददने ।   
 आयोहणको प्रकृमत खरुाउन ुऩनव जस्तो: रक्जयी, इकोनोमभ आदी । तय 

न्मनुतभ सषुर्धाको प्रफन्ध गयेकै हनु ुऩने ।  
 खोज तथा उिायको व्मर्स्था स्ऩि हनुऩुने ।  
 दूघवटना र्ा भतृ्मू बएको अर्स्थाभा सम्फघन्धत एजेन्सी घजम्भेर्ाय बई काननु 

फभोघजभ व्मर्स्थाऩन गनव सक्ने हनुऩुने । 

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 नेऩारको ऩमवटन प्रफिवन गनव टे्रषकङ एजेन्सीहरुरे भहत्र्ऩूणव बमुभका खेल्दै 
आएका छन ्। नेऩार सयकाय य नेऩार सयकाय सम्फद्घ मनकामहरुसॊग सदुृढ 
सम्फन्ध कामभ गयी स्तयीम जनशघक्त प्रमोग गयी आर्श्मक षर्र्यण तथा 
सचुनाहरु सभमभा उऩरब्ध गयाई ऩमवटन ऺेत्रराई स्र्च्छ फनाउन टे «षकङ्ग 
एजेन्सीहरु प्रमत्नघशर यहनऩुदवछ । 

 

ह्याषऩ षपट टे्रषकङ्ग 
एजेन्सी 

 कम्ऩनी दताव गने मफघत्तकै ६ देघख ७ हजाय मभटय य त्मसको छैठौं र्िवदेघख 
भातै्र ८ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहणको व्मर्स्थाऩन गनव सक्ने 
व्मर्स्था गने । 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीको र्ाषिवक Fatality Rateभाऩनको व्मर्स्था 
गने । मस्तो येट भाऩन गदाव षहभऩषहयो, सडक दूघवटना र्ाहेक आयोहणको 
अर्मधको भात्र भाऩन गने य आमथवक दण्ड बन्दा एक मनघित अर्मधसम्भ 
आयोहणका कामव गनव नऩाउने प्रफन्ध गने । 

 

सबेन समभट टे्रक्स 
प्रा.मर. 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीको न्मूनतभ ्फैंक ग्मायेन्टी ५० राख गने । 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीभा उद्दाय टोरी य डक्टयको प्रफन्ध हनुऩुने । 

 ८ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहण व्मर्स्थाऩनको घजम्भा मनघित 
सॊख्माभा आयोहण अमबमान सञ्चारन गयेऩमछ भात्र ददने प्रफन्ध गने । 

 

 

घ.  आयोही सम्फन्धभा 
हारको अर्स्था 
१६ फिव उभेय ऩगेुको य कुनै गम्बीय योगका कायण ऩर्वतायोहणका रामग अमोग्म बएको बनी घचषकत्सकफाट 
प्रभाघणत नबएको व्मघक्त जनुसकैु षहभार आयोहण गनवका रामग मोग्म भामनने कानूनी प्रफन्ध यहेको छ । 
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मसकै आधायभा आयोहण अनभुमत ऩत्र जायी गने िभभा सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा सगयभाथा षहभारका 
रामग ३८१ जना आयोहीराई य मस अर्मधभा षर्मबन्न ३२ षहभारभा जम्भा ८८७ जना आयोहीराई अनभुमत 
ददइएको देघखन्छ । आयोहीका सम्फन्धभा थऩ कुनै भाऩदण्ड नयहेको य उच्च उचाईभा जान थऩ ऺभता तथा 
सीऩ आर्श्मक ऩने अध्ममनको िभभा देघखमो । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा  व्मघक्तरे मस 
समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम) 

 आयोहीहरुभा षहभार आयोहणको रामग आर्श्मक ऩने आधायबतू तामरभ य 
Equipmentय त्मसको प्रमोग सम्फन्धी ऩमावप्त ऻान हनुऩुने । 

 आयोहीरे आफ्नो स्र्ास्थ अर्स्था तथा षहभार आयोहणका रामग आफ्नो ऺभता 
बए नबएको फाये आत्भाघोिणा गनुवऩने ।  

 आयोहीरे आयोहणको िभभा प्रदशवन गने व्मर्हाय उघचत हनुऩुने । 

 आयोहणको िभभा  झै-झगडा गने , अनैमतक षिमाकराऩ गने य आफ्नो 
येकडवकोरामग असान्दमबवक गमतषर्मध देखाउने व्मघक्तहरुराई बषर्ष्मको 
आयोहणहरुभा फन्देज गने व्मर्स्था गने । 

 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 हयेक आयोहीरे तामरभ प्राप्त गाइड मरएय भात्र सगयभाथा तथा अन्म षहभार 
आयोहणका रामग जाने प्रफन्ध गने,  

 तामरभ प्राप्त अनबुर्ी य शायीरयक सऺभता बएका आयोही भात्र आयोहणका 
रामग ऩठाउने । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 प्रत्मेक आयोहीरे उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने ।  
 ८००० भी. बन्दा भामथ आयोहण गने आयोहीरे ७००० भी. बन्दा भामथको 

षहभार आयोहण गयेको हनुऩुने । सो बन्दा कभ षहभार आयोहण गदाव 
षहभारको उचाई अनसुाय आयोहणको अनबुर् बएको हनुऩुने ।  

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । दीघव योग रागेकाराई आयोहण 
अनभुमत नददने । 

 शारयरयक रुऩभा अशक्तहरुका रामग षर्शेि भाऩदण्ड फनाउने ।  

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी अमनर्ामव रुऩभा आधायबतू तामरभ प्राप्त गयेको हनुऩुने । 

 सगयभाथा षहभारको रामग ७००० मभटय बन्दा भामथको षहभारको सपर 
आयोहण गयेको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 

 षहभार आयोहणको रामग मनयोमगताको प्रभाणऩत्रका साथै खोज ,उद्घाय तथा 
उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा अमनर्ामव । 

 सगयभाथा आयोहणभा जाने षर्देशीरे एक जना आयोही फयाफय एक जना 
नेऩारी आयोही सहमोगीको रुऩभा अमनर्ामव रुऩभा रैजानऩुने । 

 

सबेन समभट टे्रक्स 
प्रा.मर. 

 सगयभाथा आयोहणका रामग अमनर्ामव रुऩभा नेऩारमबत्रको ७ हजाय मभटय 
भामथको एउटा य ६ हजाय मभटय भामथको एउटा षहभार आयोहण गयेको 
हनुऩुने ।  
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काभी रयन्जी शेऩाव  टे्रषकङ्ग षऩकको रामग सभेत ऩर्वतायोहण सम्फन्धी आधायबतू तामरभ मरएको 
हनुऩुने प्रफन्ध गने । 

 ७ हजाय मभटय भामथको षहभार आयोहण नगयी सगयभाथा आयोहण गनव नददने  
 एउटा षहभार एक मसजनभा एक व्मघक्तरे एक ऩटक भात्र आयोहण गनव ऩाउने 

प्रफन्ध गने ।  

 

 

ङ.  सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदाय  
हारको अर्स्था 
ऩर्वतायोहीरे ऩर्वतायोहणका कामवका रामग आर्श्मक ऩने सयदाय, ऩर्वतीम ऩथ प्रदशवक, उचाइका काभदाय, 
आधाय घशषर्यका काभदाय रैजान ुऩने य त्मस्ता व्मघक्त नेऩारी हनु ुऩने साथै मनजहरुको जीर्न षर्भा, 
औिमधउऩचाय षर्भा तथा आऩतकामरन उद्दाय षर्भा गयाउन ुऩने व्मर्स्था यहेको देघखन्छ । तय मस्ता उच्च 
षहभारभा काभ गने जनशघक्तको ऺभता/सीऩ/तामरभ य ऩारयश्रमभक साथै साभाघजक सयुऺाको षर्िमभा 
कानूनभा व्मर्स्था नबएको अध्ममनका िभभा देघखमो । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा  व्मघक्तरे 
मस समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम) 

 आयोहणभा बाग मरने सम्ऩणुव सयदाय/गाइवडहरुभा षहभार आयोहण सम्फघन्ध 
एथेि अनबुर् , उिाय सम्फघन्ध ऩूणव ऻान , उच्च स्तयको मनणावमक ऺभता तथा 
ऩणुव स्र्ास्थ्म व्मघक्त हनुऩुने । 

 आयोहणभा बाग मरने सयदाय/गाइवडको सभेत अनबुर् य ऺभताको आधायभा 
आठ हजाय मभटय बन्दा भामथ य तरका षहभारको रामग छुट्टा-छुटै्ट 
सयदाय/गाइवडको व्मार्स्था गनुवऩने ।   

 High Altitude Potterशायीरयक रुऩभा फमरमो, आयोहण अनबुर्ी, सहमोगी बार्ना 
बएको, घशऩमकु्त य स्र्ास्थ्म हनुऩुने ।  

 सयकायी मनकामिाया सम्ऩूणव सयदाय/गाईडहरुको ऺभता , अनबुर् तथा स्र्ास्थ्म 
अर्स्थाको फायेभा आयोहण ऩूर्व प्रबार्कायी तर्यफाट चेकजाॉच गनुवऩने । 

 आयोहणको अर्मधभा  नीमत मनमभ षर्ऩरयत कामव गने सयदाय/गाईडहरु/ High 

Altitude Potterहरुराई आयोहणभा सहबागी नगयाउने । 

मनजहरुभा 
हनुऩुने 
न्मनुतभ 
अनबुर्/
सीऩ/ऺभ
ता/ 

स्र्ास्थ्म 

 

 आयोहणभा बाग मरने सयदाय/गाईड/ High Altitude Potterहरुको घजम्भेर्ायी , 
जोघखभऩना, ऻान तथा अनबुर् , सभम (Season)साथै षहभारहरुको उचाईको 
आधायराई भध्मनजय गयी ऩारयश्रमभक तोषकन ुऩने। 

 आयोहणभा बाग मरने सयदाय/गाईड/ High Altitude Potterहरुको अमनर्ामव 
रुऩभा घजर्न षर्भा गनुवऩने । 

न्मनुतभ 
ऩारयश्रमभक
/साभाघजक 
सयुऺाका 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने । 

 नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघरे र्ाषिवक रुऩभा सञ्चारन गने आधायबतू य उच्च 
ऩर्वतायोहण तामरभ मरएका आयोहीहरु भात्र ऩर्वतायोहण ऺेत्रभा काभ गनव ददने 
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षर्शेि व्मर्स्था हनुऩुने । 

 ऩर्वतायोहण ऺेत्रभा जाने काभदायको ऩारयश्रमभक य साभाघजक सयुऺाका 
षर्िमहरुभा नेऩार सयकायरे सयोकायर्ारा सफैराई सभेटेय एउटा समभमत 
फनाई सो भापव त अध्ममन गयाउॉदा याम्रो हनुे । 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 सयदाय÷गाइड÷उचाइका काभदायको न्मनुतभ ऩारयश्रमभक सयकायरे तोषकददने  
 साभाघजक सयुऺा कोिभा अमनर्ामव साभेर गरयएको प्रभाण एजेन्सीराई फझुाउन 

रगाउने  
 सयदाय÷गाइड÷उचाइका काभदायको मनघित भाऩदण्ड फनाई प्रभाघणत गरयददने  
 आधायबतू भाऩदण्ड ऩयुा गने गाइडराई भात्र उच्च ऩर्वतायोहणको अनभुमत ददने  
 ८००० भी. बन्दा भामथ आयोहण गने गाइडरे ७००० भी. बन्दा भामथको 

षहभार आयोहण गयेको हनुऩुने । 

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी आधायबतू तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 सगयभाथा षहभारका रामग ऩमवटन षर्बागफाट इजाजत जायी हनुे ७००० मभटय 
बन्दा भामथको कुनै एक षहभारको आयोहण गयेको हनुऩुने । 

 नेऩारी आयोहीहरुको हकभा भेमडकर अमधकृतफाट एक्स –ये, इमसघजतथा 
न्मनुतभ ्यगत ऩरयऺण गयी स्र्स्थ बएको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने ।  

 षर्देशी आयोहीहरुको साथ जाने नेऩारी सहमोगी आयोहीहरुको रामग 
आचायसॊषहताको व्मर्स्था गने ।  

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी कामवभा सहबागी हनुे बयीमा ,सयदाय,गाइडतथा शेऩावहरुको 
ऩारयश्रमभक नेऩार सयकायको मनमभानसुाय सेर्ा समुफधा उऩरब्ध गयाउने । 

 

TAAN  आयोही य आयोहीका सहमोगी शेऩाव तथा उचाईभा काभ गने काभदायहरुको 
मोऻता,दऺता,ऺभता,अनबुर् य उचाई सम्फन्धी ऻान हनु जरुयी छ । 

 आयोहणको रामग जाने सहमोगीरे कम्तीभा ऩमन ३ र्टा षहभार आयोहण 
गयेको प्रभाण ऩेश गनुव ऩने।    

 

ह्याषऩ षपट टे्रषकङ्ग 
एजेन्सी  

 आयोहीसॉग जाने सयदाय/ऩथ प्रदशवक/उचाईका काभदायको व्मघक्तगत षर्र्यण 
सङ्करन गयी अमबरेख याख्न ुऩने । त्मस्तो अमबरेखभा मनजहरुसॉग गएको 
आयोहीको गनुासो, सपरता तथा भतृ्मकुो अर्स्था रगामतका षर्र्यण 
अमबरेघखकयण गनुव ऩछव ।  

 

 

च.  सम्ऩकव  अमधकृत सम्फन्धी 
हारको अर्स्था 
६५०० मभटय भामथका षहभारभा प्रत्मेक दरभा एक जना सम्ऩकव  अमधकृत यहने । दरसॉग यही षहभार 
आयोहणसम्फन्धी दरका गमतषर्मध नेऩार सयकायराई जानकायी गयाउने साथै दरराई ऩयेका सभस्मा सभाधान 
गने घजम्भेर्ायी यहने सम्ऩकव  अमधकृतको सेर्ा/सषुर्धा, षर्भा/उऩचाय/उद्दाय मनज खषटई जाने दररे गनुवऩने 
व्मर्स्था यहेको छ । सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा जम्भा ९१ जना सम्ऩकव  अमधकृत खषटई गएको जसभा 
सगयभाथा षहभारका रामग ३७ जना खषटएको अमबरेखफाट देघखएकोय मसयी खषटई जाने सम्ऩकव  अमधकृत 
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सेर्ा सषुर्धाप्रमत सचेत हनुे य काभ नगयी सयकायी तरफ ऩमन ऩाउने य दरका तपव फाट एजेन्सीफाट बत्ता ऩमन 
फझु्न ऩाउने हुॉदा एकै व्मघक्त ऩटक ऩटक सम्ऩकव  अमधकृत फने्न ध्माउन्नभा राग्ने गयेको तय आफ्नो काभप्रमत 
सम्रे्दनशीर य घजम्भेर्ाय नहुॉदा सगयभाथा रगामत अन्म षहभारहरुभा हनुे आयोहणका कामवहरु अव्मर्घस्थत 
बएको आयोऩ सभेत राग्ने गयेको देघखमो । मस सम्फन्धभा ऩमवटन षर्बागभा यहेको ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको 
सम्ऩकव  अमधकृतको सूघच अनसूुघच २"क"भा याघखएको छ । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा  व्मघक्तरे 
मस समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

 

 

प्राप्त धायण तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम) 

 सम्ऩकव  अमधकृत षहभार आयोहण सम्फन्धी ऻान तथा ऩर्वतायोहण सम्फन्धी 
काननुभा जानकाय बएको य तामरभ प्राप्त व्मघक्त हनु ुऩने । 

 आयोहणको िभभा आइऩने  सभस्माहरुको फायेभा ऩूर्व जानकायी हनु ुऩने य 
त्मस्ता सभस्माहरु सयर य मछटो तरयकाफाट सभाधान गनव सक्ने हनु ुऩने । 

 शयीरयक रुऩभा तन्दरुुस्त साथै जनुसकैु प्रमतकुर अर्स्थासॉग जधु्न सक्ने मोग्म 
अमधकृत हनुऩुने । मसको रामग षर्शेित मनजाभमत कभवचायी बन्दा ऩमन 
आयोहण सम्फघन्ध ऻान बएका सयुऺा पौजका मोग्म अमधकृत उऩमकु्त हनुे । 

 सम्ऩकव  अमधकृत Expeditionअर्मधबय अमनर्ामव रुऩभा आ-आफ्नो टोरीसॊग 
आधाय घशषर्यभा यहन ुऩने । 

 अॊग्रजेी बािाभा दऺ हनु ुऩदवछ । 

 सम्ऩकव  अमधकृतहरुरे गयेको काभ कायर्ाहीको दरुुस्त येकडव सयकायी 
मनकामरे याख्न ुऩने ।  मआफ्नो षटभसॉग नफस्ने य आफ्नो घजम्भेर्ायी ऩूया 
नगयेका सम्ऩकव  अमधकृत सम्ऩकव  अमधकृतहरुराई बषर्ष्मभा हनुे आयोहणभा 
सहबागी नगयाउने । 

 सम्ऩकव  अमधकृतहरुको रामग रे्श क्माम्ऩ ईराकाभा आर्श्मक फन्दोफस्तीका 
साभाग्रीहरु सषहत फासस्थानको व्मर्स्था हनुऩुने य रगाताय भोमनटरयङ्ग य 
सम्ऩकव को रामग Sophisticated Communication Systemको व्मर्स्था गरयददन ु
ऩने । 

 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 एषककृत रुऩभा सऺभ सम्ऩकव  अमधकृतको टोरी फनाई खटाउने । उक्त 
टोरीका रामग छुटै्ट क्माऩ फनाई आर्श्मक सम्ऩूणव सञ्चाय उऩकयण य सषुर्धारे 
ससुघज्जत फनाई खटाउने । 

 सम्ऩकव  अमधकृतका रामग आर्श्मक मोग्मता 
 भाउन्टेन गाइड हनुऩुने 

 नेऩार ऩर्वतायोहण सॊघरे सॊचारन गयेको उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ ऩूया 
गयेको र्ा ६ हजाय मभटय भामथका ५ र्टा षहभार आयोहण गयेको हनुऩुने 
। 

 एसईई उत्तीणव हनुऩुने 
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 मनजाभती कभवचायी नेऩार प्रहयी, शसस्त्र प्रहयी य नेऩारी सेनाका हकभा 
 सम्ऩकव  अमधकृत सम्फन्धी तामरभ प्राप्त गयी ६ हजाय मभ. बन्दा भामथका 

कघम्तभा २ र्टा षहभार आयोहण गयेको हनुऩुने । 
नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

नेऩार सयकायफाट खटाइएका सम्ऩकव  अमधकृतहरु सम्फघन्धत एजेन्सीफाटै खाना , 

फास य ऩारयश्रमभकमरने हुॉदा सही सूचनाका रामग जोघखभ बएको हुॉदा सो सम्फन्धी 
देहाम फभोघजभ गने :- 
 प्रत्मेक षहभारको रे्सक्माम्ऩभा Help/Information/Support Deskस्थाऩना गने 

। साथै सोही डेक्स भापव त सम्ऩकव  अमधकृतहरुको काभराई प्रबार्कायी य 
षर्श्वसमनम फनाउने । 

 आधाय घशषर्यभा अमनर्ामव फस्नऩुने व्मर्स्था कामभ गने ।  
 सम्ऩकव  अमधकृतराई उच्च ऩर्वतायोहण सम्फन्धी तामरभको व्मर्स्था गने । 

उक्त तामरभ मरएकाराई भात्र सम्ऩकव  अमधकृतभा ऩठाउने । 

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 सम्ऩकव  अमधकृतको सम्फन्धभा मस सॊस्थारे सम्ऩकव  अमधकृत य सभाधानका 
उऩामहरुफाये तत्कारीन ऩमवटन सघचर्को उऩघस्थमतभा अन्र्तिीमा गयी कामवऩत्र 
तमाय गयी प्रमतरे्दन ऩेश गयीएको मथमो । सोको एकप्रमत मसैऩत्रसाथ सॊरग्न 
गयी ऩेश गयीएको छ ।  

 नेऩार सयकाय ऩमवटन षर्बागको मनमभानसुाय 
सगयभाथा,रोत्से,नपु्से,आभादब्रभ,भनास्र ुजस्ता फढी आयोहण हनुे षहभारहरुको 
आयोहणभा एषककृतसम्ऩकव  कामावरम स्थाऩना गयी सोही कामावरमफाट नै 
आर्श्मक सेर्ा समुफधाहरु प्रर्ाषहत गनुव ऩने । 

 

प्रल्हाद चाऩागाईं  ऩर्वतायोहणभा जाने सफै षटभको रामग 2/ 4 को सभूह फनाई सम्ऩकव  
अमधकृतखटाउने । 

 सम्ऩकव  अमधकृतको बत्ता मफबाग र्ा भन्त्रारमरे नै कुनै मन घित भाऩदण्डफनाई 
सफै आयोहण अनभुती मरने कम्ऩनीहरु फाट प्राप्त यकभ मफबाग र्ा भन्त्रारमको 
खाताभा जम्भा गरयने ब्मफस्था मभराउन े। 

 

 

छ.  पोहोय व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी 
हारको अर्स्था 
पोहोय व्मर्स्थाऩनका मबन्न मबन्न षहभारका रामग पयक पयक यकभ म.ुमस.डरयभा नेऩार याि फैंकभा धयौटी 
याख्न ुऩने य सम्फघन्धत स्थामनम तह र्ा आयऺण ऺेत्र र्ा त्मो ऩमन नबए सम्ऩकव  अमधकृतको योहफयभा पोहोय 
व्मर्स्थाऩन बएको भचुलु्का गयेको प्रभाणका आधायभा धयौटी यकभ षपताव हनुे कानूनी व्मर्स्था यहेको छ । 
खमु्फ ुऺेत्रको पोहोय व्मर्स्थाऩनभा सगयभाथा प्रदूिण मनमन्त्रण समभमत नाभको सॊस्था कामवयत यहेको ऩाइमो 
। उक्त सॊस्थाराई पोहोय व्मर्स्थाऩनका रामग सम्फघन्धत स्थानीम तहरे घजम्भेर्ायी ददएको सभेत देघखमो । 
उक्त सॊस्थारे उक्त ऺेत्रको पोहोय व्मर्स्थाऩन साथै आइस परको फाटो फनाउने गयेको य मस कामवका 
रामग प्रमत आयोही ६०० डरय मरने गयेको अध्ममनका िभभा देघखए ऩमन सगयभाथा तथा उक्त ऺेत्रभा ऩने 
षहभारहरुको पोहोय व्मर्स्थाऩन हनु नसकेको षर्िमरे याषिम तथा अन्तयाषिम सञ्चाय भाध्मभभा आउने गयेको 
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हुॉदा षहभारहरुको पोहोय व्मस्थाऩनको कामवभा थऩ सम्रे्दनशीर हनुऩुने देघखमो । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न 
मनकाम तथा व्मघक्तरे मस समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम) 

 आयोहीरे आयोहणका  िभभा  प्रमोग  गने  सभानहरु सम्ऩकव  व्मघक्त , गाइवड य 
आयोहीको योहर्यभा रैजान ुऩने । आयोहणभा रगेको र्जन य साभानको चेक 
मरि तमाय गने य आयोहण ऩिात \ ऩमन उक्त साभान षपताव ल्माएको तथा 
व्मर्घस्थत तरयकारे याखे/नयाखेको एषकन गने । 

 षहभार सयसपाईको फायेभा आयोही टोमरराइव चेतना भरुक कऺाहरु सॊचारन 
गने । पोहोय व्मर्स्थाऩन षर्मध तथा पोहोयको कायण षहभार तथा 
फातार्यणभा ऩने असयको सम्फन्धभा आयोहणभा जाने सफै सदस्मराई सचेतना 
गयाउने । 

 सम्फघन्धत टे्रषकङ्गएजेन्सीरे आयोहणको िभभा आफ्नो आयोहण सदस्मरे गयेको 
पोहोय रे्शक्माम्ऩ षपताव ल्माउन ुऩने । सयकायी मनकामफाट पोहोयहरु षपताव 
ल्माए/नल्माएको एषकन गनुव ऩने । षपताव नल्माएको अर्स्थाभा त्मस 
एजेन्सीहरुराई सख्त कायर्ाहीको व्मर्स्था मभराउने । 

 आयोहणभा जादा  रे्शक्माम्ऩ बन्दा भामथ प्राषिकमकु्त साभानहरु रैजान 
मनिेमधत गनुवऩने । 

 Expedition अर्मधबय पोहोय भैरा मनरयऺणको रामग सयकायी मनकामहरुफाट 
रे्श क्माम्ऩभा मनयऺण टोरी याखी मनगयानी गदाव उऩमकु्त हनुे ।   

 आयोहणको िभभा भतृ आयोहीको शर् तोषकए फभोघजभ व्मर्स्थाऩन गने साथै 
उिाय सम्फन्धी कामव आयोही टोरी तथा टे्रषकङ्ग एजेन्सी स्र्मम्रेप नै गनुवऩने । 

 ऩमावर्यण सॊयऺणभा आर्ि सयकायी तथा गैय मनकामहरुको सभन्र्म य 
सहकामवभा सभम सभमभा सपा षहभार कामविभहरु आमोजना गनुवऩने । 

 षहभारभा यहेका आयोहीहरुको भरभतु्र मथामसघ्र व्मर्स्थाऩन गने य बषर्ष्मभा 
ऩर्वतायोहीरे आफ्नो भरभतु्र रे्श क्माम्ऩसम्भ षपताव ल्माउने व्मर्स्था गनुवऩने 
। 

 षहभार आयोहणको िभभा रमगने Food Itemहरुको प्माकेट तथा अन्म 
साभाग्रीहरुभा र्ायकोड  रगाई ऩठाउने । आयोहणको िभभा खऩत बई 
फाॊकी यहेको Waste Packetहरु र्ायकोड अनसुाय नै षपताव गनुवऩने । 

 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 र्ातार्यण सॊयऺण तथा व्मर्स्थाऩन शलु्क राग ुगयी उक्त सॊकमरत यकभराई 
षहभार सपाई, र्ातार्यण सॊयऺण तथा ऩोटवय सेल्टय मनभावण, उच्च ऩहामड 
षहभारी बेगभा स्र्ास्थ्म सेर्ाको अर्स्था सधुाय गनुवऩने । 

 हारको गायरे्ज धयौटी र्ाऩतको याघखने धयौटी यकभको ५ प्रमतशत शलु्क 
षपताव नहनुे गयी मरने व्मर्स्था गनुव ऩने । 

 आधाय घशषर्य य सो बन्दा भामथ ददसा षऩसाफ व्मर्स्थाऩनका रामग Toilet 

Bagअमनर्ामव प्रमोग गने य उक्त प्रमोग गरयएको Toilet Bagस्थानीम तहरे 
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षर्सजवनका रामग तोषकएको मनघित स्थानभा भात्र षर्सजवन गने प्रफन्ध गने । 

 सगयभाथाको पोहोय सॊकरनराई थऩ प्रबार्कायी फनाउन उत्साषहत ढॊगरे 
पोहोय सॊकरन गयेय ल्माउनेराई प्रोत्साषहत गनव नेऩार सयकायरे ऩयुस्काय 
ददनऩुने अर्स्था छ । 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 सगयभाथा रगामत ८००० मभटय भामथका षहभारहरुभा षपक्स गरयएको 
डोयीहरु, आयोहणका िभभा भतृ्मू बएय षहभारभै यहेका शर् य षहभारको 
चचुयुासम्भकै पोहोयराई षर्शेि अमबमान सॊचारन गयी सयसपाई गने ।  

 पोहोय व्मर्स्थाऩनभा कडा गने ।  
 पोहोय व्मर्स्थाऩनका रामग कोि फनाई मनघित यकभ उठाउने ।   
 गायरे्जका रामग मरइने धयौटीको व्मर्स्था हटाई गारे्ज व्मर्स्थाऩन शलु्क 

मरने य सयकायरे आर्श्मक सॊमन्त्र फनाई षहभारहरु सयसपाई गने ।   

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 

 पोहोय व्मर्स्थाऩनका रामग हार कामभ गारे्ज धयौटी याख्न ेय षपताव गने 
व्मर्स्था झण्झषटरो य अव्मर्हारयक छ । त्मसैरे पोहोय व्मर्स्थाऩन र्ाऩतको 
यकभ ऩमवटन षर्बाग अ न्तयगत र्ातायण कोि स्थाऩना गयी प्रमत आयोहीफाट 
उठ्ने यकभ सो कोिभा जम्भा हनुे व्मर्स्था गनुवऩदवछ । ऩमवटन षर्बागरे 
आयोहण कभ हनुे सभमभा सम्फघन्धत सॊस्थाहरुसॊग सभन्र्म य सहकामव गयी 
मनममभत रुऩभा षहभार सपाई अमबमान सॊचारन गनुवऩदवछ । 

 

TAAN  षर्द्यभान गारे्ज मडऩोघजटको धयौटी यकभ षपताव गने व्मर्स्था झन्झषटरो य 
अव्मर्हायीक छ मो व्मर्स्थाराई खायेज गरय गारे्ज Disposal Deposit 
ऩिमतराई सोको सट्टा सयसपाई य Conservation Protectionराई सहमोग ऩगु्ने 
गयी शलु्क मरने व्मर्स्था रागू गरयमोस ्। 

 

प्रल्हाद चाऩागाईं  गायरे्ज व्मर्स्थाऩनका रामगधयौटी यकभ याघखने ऩिमत खायेज गयी प्रमत ब्मक्ती 
मनघित यकभ जम्भा गयी ऩमवटन भन्त्रारम र्ा षर्बाग  आपैरे पोहोय 
ब्मर्स्थाऩन गने ब्मफस्था गदाव याम्रो हनुे । 

 

काभी रयन्जी शेऩाव  हयेक आयोही षटभरे आफ्नो पोहोय आपैरे सॊग्करन गरय ल्माउन ुऩने नीमत 
फनाउने तथा  पोहो य व्मर्स्थाऩन शलु्क मरएय  सयकायरे  मस सम्फन्धी कामव 
गने । 

 

 

ज.  खोजी, उद्दाय तथा उऩचाय सम्फन्धी 
हारको अर्स्था 
ऩदमात्रा साथै ऩर्वतायोहणका िभभा यहेका ऩमवटकको खोजी, उद्दाय य उऩचाय आयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन 
गने एजेन्सीरे गनुवऩने प्रफन्ध यहेको छ । सन ्२०१८ को सेप्टेम्फयफाट ऩमवटन षर्बागरे मस सम्फन्धी 
षर्र्यण याख्न थारेको छ । उक्त षर्र्यण अनसूुच ३ भा यहेको छ । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा 
व्मघक्तरे मस समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफहरु 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 
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नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम)   

 आयोहणका िभभा जोघखभभा ऩयेका ऩमवटक तथा अन्म आयोहीहरुको 
खोजी/उिाय/उऩचाय गयाउन ुऩयेको अर्स्थाभा नेऩार सयकायरे आर्श्मक 
सहमोग गनुवऩने । 

 आयोहणभा सॊरग्न एजेन्सीसॉग खोजी उिायको रामग ऩणुव मोजना ,दऺ षटभ एर्ॊ 
श्रोत साधन हनुऩुने य आयोहणको स्र्ीकृती ददॊदा नै मो षर्िम स्ऩि हनुऩुने । 

 नेऩार सयकायफाट सभेत दऺ खोघज उिाय षटभ रे्श क्माम्ऩ तथा अन्म 
क्माम्ऩहरुभा याख्नऩुने । 

 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग नेऩार सयकायरे शसक्त खोज तथा उद्दाय टोरी 
फनाउन ुऩने । 

 मस्तो टोमरभा तामरभ प्राप्त, उद्दाय उऩकयणरे ससुघज्जत बएका अनबुर्ी य 
मोग्म व्मघक्त ऩरयचारन गने । 

 मस्तो टोमर सदार्हाय Acclimatized हनुऩछव । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग याज्मफाट छुटै्ट कोिको स्थाऩना गने ।  
 खोजी÷उद्दायका रामग षर्शेि सॊमन्त्र तमाय ऩाने ।  
 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग योमल्टी मरने व्मर्स्था गने  

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 खोजी उद्घाय तथा उऩचाय सम्फन्धभा छुटै्ट कामवषर्मध तमाय बैसकेको हुॉदा सोही 
अनसुाय गनव गयाउन उऩमकु्त हनुे । 

 

प्रल्हाद चाऩागाईं  ऩद मात्रा अथर्ा षहभार आयोहण गदाव सभस्माभा ऩयेका ऩमवटक तथा नेऩारी 
गाइड तथा बरयमाहरुको उद्दाय तथा खोजी  कामव नेऩारी सयकाय तथा नेऩारी 
सेनाराई घजम्भा ददइन ुऩने य हर्ाइ कम्ऩनी राई तरुुन्तै ऩरयचामरत गनव सक्ने 
ब्मफस्था मभराउन े। 

 

 

झ.  सराभी दस्तयु 
नेऩार सयकायरे खरुा गयेका षर्मबन्न षहभचरुीका रामग सराभी यकभ मतनुव ऩने प्रफन्ध यहेको छ । मस्तो 
सराभी दस्तयु षहभार य भौसभ अनसुाय पयक पयक यहेको छ । कमतऩम ६५०० मभटय बन्दा कभ 
उचाईका षहभारको रामग राग्ने सराभी दस्तयु त्मस्ता षहभार यहेको ऺेत्रका मनिेमधत ऺेत्रको ऩदमात्राको 
बन्दा मनकै कभ यहेको ऩाइमो । मसरे गदाव टे्रषकङ्गका रामग आएको ऩमवटक आयोहणको अनभुमत मरन 
आउने य षहभार आयोहण नगयी आयोहणका रामग राग्ने राभो अर्मध उक्त ऺेत्रभा घमु्ने गयेको सभेत 
अध्ममनफाट देघखएको छ । मसका रामग सराभी दस्तयु टे्रषकङ्गको रामग राग्ने फयाफय र्ा सो बन्दा फढी 
फनाउन ुऩने देघखएको । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम तथा  व्मघक्तरे मस समभमत सभऺ याखेका 
सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ  देशको आम र्ृषिको प्रभखु श्रोतको रुऩभा ऩमवटन व्मार्साम सभेत बएकोरे  
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(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम)    

हार बईयहेको आयोहण योमल्टीराई सभम सान्दमबवक रुऩभा फढाउदाॊ उऩमकु्त 
हनुे ।  

 हार मनधावयण गरययहेको योमल्टीराई घटाएय षर्शेि गरय Domestic 

Touristऩर्वतायोहीहरुराई सहमुरमत ददन ुऩने जसरे गदाव ऩर्वतायोहीको सॊख्माभा 
सभेत र्ृषि हनुे । 

नेऩार ऩर्वतायोहण 
सॊघ 

 सम्ऩकव  अमधकृत, पोहोय भैरा व्मर्स्थाऩन धयौटी, र्ृत्तघचत्रअनभुमत, सञ्चाय 
उऩकयण,Icefall charge, Rope fixing chargeसफैराई सभारे्श गयेय भात्र 
सराभी दस्तयु फढाउने प्रफन्ध गने । 

 प्रमतव्मघक्त मू.स.डरय १५ हजाय फनाउने । 

 

नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺण प्रमतष्ठान 

 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग याज्मफाट छुटै्ट कोिको स्थाऩना गने ।  
 खोजी÷उद्दायका रामग षर्शेि सॊमन्त्र तमाय ऩाने ।  
 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग योमल्टी मरने व्मर्स्था गने  

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 खोजी उद्घाय तथा उऩचाय सम्फन्धभा छुटै्ट कामवषर्मध तमाय बैसकेको हुॉदा सोही 
अनसुाय गनव गयाउन उऩमकु्त हनुे । 

 

 

नोट: मतब्फत तथा ऩाषकस्तानभा सम्ऩकव  अमधकृत य मातामात खचव सराभी दस्तयुभा सभारे्श गरयएको 
अध्ममनको िभभा ऩाइएको । 
ञ.  ऩदमात्रा सम्फन्धभा 
हारको अर्स्था 
ऩदमात्रा अनभुमत ऩत्र ददने य याजश्व व्मर्स्थाऩनका कामव नेऩार ऩमवटन फोडव य टे्रषकङ्ग एजेन्सीज एसोमसएसन 
अप नेऩार गदै आइयहेका छन ्।नेऩार ऩमवटन फोडव य टे्रषकङ्ग एजेन्सीज ्एसोमसएसन अप नेऩाराफाट प्राप्त 
ऩमछल्रो ऩाॉच र्िवको मस सम्फन्धी षर्र्यण अनसूुघच ४ भा याघखएको छ । मसका सम्फन्धभा षर्मबन्न मनकाम 
तथा  व्मघक्तरे मस समभमत सभऺ याखेका सझुाफहरु मनम्नफभोघजभ यहेका छन ्। 

 

 

प्राप्त धायणा तथा सझुाफ 
सॊस्थाको नाभ  धायणा तथा सझुाफहरु कैषपमत 

नेऩार आभॉ 
(याषिम मनकुञ्ज 
तथा र्न्मजन्त ु
आयऺ 
मनदेशनारम)     

 ऩदमात्राभा सयुऺाभा ध्मान ददइनऩुने ।  हयेक प्राकृमतक तथा भानर् मनमभवत 
सभस्माहरुराइव कभ गनव  आर्श्मक ऩहर कदभी मरनऩुने । 

 हयेक ऩदभागवहरुभा ऩमवटकहरुको चेक जाॉच तथा सयुऺाको रामग षर्मबन्न चेक 
ऩोिहरु खडा गरय व्मर्घस्थत तलु्माउन ुऩने । 

 प्रत्मेक चेक ऩोिरे अको चेक ऩोिसम्भभा हनु सक्ने जोघखभको फायेभा 
ऩमवटकहरुराई जानकायी गयाउन ुऩने । सयुऺाराई भध्मनजय गयी षहभारी 
ऺेत्रको ऩदभागवहरुभा मनघित दयुीभा Shed Houseस्थाऩना गनुवऩने । 

 ऩमवटकहरुराई ऩदमात्राभा ऩशऩुॊऺी तथा र्न्मजन्तकुो घशकाय गनव नहनुे 
सम्फघन्ध मथेि रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩने ।  
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 ऩदमात्राको दौयान कुनै ऩमन गैय काननुी कामवहरु बएभा एजेन्सी , गाईड तथा 
स्र्मभ ऩमवटकराई काननु अनसुाय कायर्ाहीको बामगदाय तलु्माउने ।  

 ऩदमात्राको दौयान ऩमवटकरे गने पोहोयराई उघचत व्मर्स्थाऩन गनव षर्मबन्न 
स्थानहरुभा Garbage Collection Pointखडा गनुवऩने । 

 ऩदमात्राको दौयान षर्मबन्न स्थानभा Information Boardको व्मर्स्था गनुवऩने । 
नेऩार ऩर्वतीम 
प्रघशऺणप्रमतष्ठान 

ऩदमात्राभा जाने हयेक ऩदमात्री (षर्देशी) रे नेऩार सयकायफाट राइसेन्स प्राप्त 
टे्रषकङ्ग गाइड रैजान ुऩने । 

 

ऩर्वतायोहण 
सॊचारक सॊघ 
नेऩार 

 ऩदमात्रा सॊचारन गदाव षर्मधर्त रुऩभा नेऩार सयकायफाट प्राप्त टे «षकङ एजेन्सी 
भापव त सॊचारन हनुऩुने (Without Trekking Agency No Trekking) य  ऩदमात्रा 
सॊचारन गदाव “ऩदमात्रा अनभुमत”को ब्मफस्था गयी उक्त अनभुमत ऩत्र ऩमवटन 
मफबाग भापव त प्रदान गने गयी उक्त अनभुमत ऩत्र ३ ददन,७ ददन,१५ ददन य सो 
बन्दा भामथको यकभ मरई प्रदान गने ब्मफस्था मभराउने । साथै उक्त प्राप्त 
याजश्व यकभ सॊघघम ÷प्रदेश सयकायराई ४० प्रमतशत , स्थामनम सयकाय ४० 
प्रमतशत य फाषकॉ  २० प्रमतशतफाट प्राप्त यकभ (क) उ द्दाय तथा भजदयु 
ब्मफस्थाऩन ( ख) ऩदमात्रा सयुऺा तथा अनभुमत ब्मफस्थाऩन (ग) ऩदमात्रा 
ऺेत्रको प्रर्िवन गने गयी ब्मफस्थाऩन गने गयाउने ।       

 

टे्रषकङ्ग एजेन्सीज ्
एसोमसएसन अप 
नेऩार 

ऩदमात्रा तपव  
१)  इजाजत प्राप्त टे्रषकॊ ग कम्ऩनी भापव त भात्र ऩदमात्रा गने व्मर्स्था रागू 
गरयमोस ्: 

नेऩार भ्रभणभा आउने ऩमवटकहरु स्र्ईच्छारे ऩदमात्राभा जाने हु “दा उनीहरु 
हयाउने य रषुटने कायणरे अन्तयावषिम फजायभा नकायात्भक सन्देश प्रर्ाह हनुे 
य मसको प्रत्मऺ असय ऩमवटन ऺेत्ररे बोग्न ुऩयेको छ । मस कामवको 
मनयाकयणको रामग सॊघरे षर्गत राभो सभमदेघख ऩदमात्राभा जाने 
ऩदमात्रीहरुकै सयुऺाको रामग ऩदमात्रा गने ऩमवटकरे अमनर्ामव इजाजत प्राप्त 
टे्रषकॊ ग कम्ऩनी भापव त अनभुमतऩत्र प्राप्त ऩथप्रदशवक र्ा सहमोगी साथभा मरएय 
जान ुऩने व्मर्स्था मसघ्र कामावन्र्मनभा ल्माइमोस ्।  

२)  Trekkers' Information Management System (TIMS)सम्फन्धभा् 
 नेऩार सयकायको मनदेशन अनसुाय नेऩार ऩमवटन फोडव य टे्रषकॊ ग एजेन्सीज ्

एशोमसएसन अप नेऩार    (टान) को सहकामवभा सन ्२००८ जनर्यी १ 
देखी Trekkers' Information Management System (TIMS)   कामावन्र्मनभा 
आएको हो । षटम्सको प्रबार्कायी कामावन्र्मन गने÷गयाउने तपव  नेऩार ऩमवटन 
फोडव य टान फीच सम्झदायी —ऩत्रभा हस्ताऺय बई षर्गत ११ र्िवदेघख षटम्स 
सम्फन्धी कामवहदैु आएको छ । सम्झौता अनरुुऩ षर्मबन्न ऩदमात्रा ऺेत्रभा 
ऩदमात्रीहरुको सयुऺाको रामग षटम्स चेक ऩोिहरु सञ्चारन गरय प्रबार्कायी 
कामावन्र्मन हनु सषकयहेको छैन । जनु उद्देश्मरे षटम्स , टानको अनयुोधभा 
ल्माईएको मथमो त्मसको भभव अनसुाय ममत राभो सभम षर्मतसक्दा ऩमन उद्देश्म 
अनरुुऩ कामावन्र्मन हनु सकेको छैन ्। याज्म , व्मर्सामी, ऩदमात्रा सहमोगी 
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सफैको षहतभा षटम्स बएकोरे सफै ऺेत्रभा षटम्स रागू गयाई मसको प्रबार्कायी 
कामावन्र्मन तपव  जोड ददइमोस ्।  

 नेऩारभा यहेका षर्मबन्न गैह्र सयकायी सॊस्था (NGO/ INGO)तथा अनमधकृत 
आमोजकहरुरे गैयकाननुी तर्यरे ऩदमात्रा तथा ऩर्वतायोहण व्मर्साम व्माऩक 
रुऩभा सञ्चारन गने गयेको ऩाइएको छ । मस्ता अनमधकृत आमोजकहरुका 
कायणरे एकामतय भरुकुराई प्राप्त हनुे याजस्र् तथा षर्देशी भदु्राको अऩचरन 
हनुे गयेको छ बने अकोमतय मस्ता अनमधकृत आमोजकहरुको भाध्मभफाट 
भ्रभण गने ऩमवटकहरुरे षर्मबन्न षकमसभका कदठनाइ बोग्न ुऩयेको हुॉदा 
अनमधकृत आमोजकहरुराई मनमन्त्रण गनवको रामग ऩमन षटम्सको प्रबार्कायी 
कामावन्र्मन हनु जरुयी देघखएको छ ।  

३) मनदेघशत तथा मनमघन्त्रत ऺेत्रभा ऩदमात्रा गने सम्फन्धभा  
क) भहङ्गो ऩदमात्रा शलु्क घटाउन ुऩने  

 उऩल्रो भसु्ताङ य उऩल्रो डोल्ऩा ऺेत्रका रामग नेऩार सयकाय अध्मागभन 
षर्बागरे प्रमत ऩमवटकफाट १० ददनका रामग असलु्दै आएको शलु्क ऩा “चसम 
डरय अमत नै भहङ्गो बएको छ । भहॊगो बएकै कायणरे मी ऺेत्रभा कभ 
ऩमवटकहरु भात्र जाने गयेका कायणरे त्मस ऺेत्रका स्थानीम फामसन्दारे 
ऩमवटकहरु भापव त ्प्राप्त गने अऩेघऺत राब ऩाएका छैनन ्।  

 

 तसथव शलु्क घटाउदा ऩमवटकको सॊख्माभा फषृि हनु जाने बएकोरे स्थानीम 
फामसन्दारे ऩमन फढी राब प्राप्त गने अर्सय मभल्दछ । न्मून शलु्कका कायण 
षर्देशीराई मी ऺेत्रभा ऩदमात्रा गनव प्रोत्साहन ऩगु्न गई याजस्र्भा सभेत र्ृषि 
हनु जाने ह“ुदा त्मस ऺेत्रको ऩरयभवट शलु्क भामथ ऩनुयार्रोकन गरयमोस ्।   

ख) सभमार्मध ऩनुयार्रोकन गनुव ऩने  
 मनदेघशत तथा मनमघन्त्रत ऺेत्रहरुभा षर्शेि गयी भामथल्रो डोल्ऩा य भसु्ताङ 

ऺेत्रभा न्मूनतभ ्१० ददनको रामग ऩदमात्रा अनभुमत मरनै ऩने य तल्रो डोल्ऩा , 

भनाङ, भगु,ु हमु्रा, ऺेत्रभा ऩमन कम्तीभा ७ ददनको ऩमभवट मरनै ऩने फाध्मकायी 
मनमभ छ । तय ती ऺेत्रहरुभा  भोटय फाटोको षर्कासरे छोटो सभमभा नै 
ऩदमात्रा गनव सषकने बइसकेको छ । तसथव तोषकएको न्मूनतभ १० र्ा ७ 
ददनको रामग मरनै ऩने ऩमभवट मरनै ऩनेोे फाध्मकायी व्मर्स्थाराई सभम साऩेऺ 
हनुे गयी सॊशोधन गनुव ऩने ।  

 

ग) दईु जना हनैु ऩने फाध्मकायी मनमभ हटाउन ुऩने 

 मनदेघशत तथा मनमघन्त्रत ऺेत्र बनी तोषकएका ऺेत्रभा षर्देशी नागरयकहरुरे 
ऩदमात्रा गनुव ऩदाव टे्रषकङ कम्ऩनी भापव त ्सभूहभा ऩदमात्रा अनभुमत ऩत्र मरन ु
ऩने य सभूहभा ऩदमात्रा गनुव ऩने हनु्छ । सभूहभा कम्तीभा दईु जना अमनर्ामव 
हनैु ऩने प्रार्धान छ । १ जनारे भात्र ऩदमात्रा गनव चाहेको खण्डभा सदस्म 
कम्ऩनीरे दईु जना ऩु ¥माउनै ऩने य मबसा बए भात्र ऩमभवट उऩरब्ध गयाउने 
फाध्मकायी मनमभराई ऩनुयार्रोकन गयी एक्रो ऩदमात्रीरे टे्रषकङ कम्ऩनी 
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भापव त ऩदमात्रा अनभुमत मरई तारीभ प्राप्त ऩथप्रदशवक र्ा ऩदमात्रा सहमोगी 
साथभा मरएय ऩदमात्रा गनव ऩाउने व्मर्स्था रागू गरयमोस ्।  

घ) प्रषिमाको सयरीकयण गनुव ऩने 

 भसु्ताङ, डोल्ऩा, भनास्र ुरगामतका मनिेमधत य मनदेघशत ऺेत्रहरुभा जाने 
ऩमवटकहरुको अनभुमतऩत्र मरने प्रषिमा अत्मन्त झन्झषटरो बएकोरे मसराई 
सयर गयाइन ुऩने । ऩमवटकहरु आज आएय बोमर नै ऩदमात्राभा जान ुऩने 
बएको य त्मस बन्दा ऩषहरा नै ऩमभवट फनाउन ुऩने बएकोरे षर्देशीहरुको 
ऩासऩोटवको पोटोकऩीको आधायभा ऩमभवट जायी गने व्मर्स्था रागू गरयन ुऩने 
।  

ङ) नेऩारको केही ऩदमात्रा ऺेत्राभा भोटय फाटोको षर्कास बई सकेको सन्दबवभा 
षर्शेि गरय षटरे्ट जाने ऺेत्रहरुभा अझै ऩमन मनमन्त्रीत ÷मनदेघशत ऺेत्र 
यहीयहेकोरे मसराई हटाउन ुनै  उऩमकु्त हनुे छ ।  

च) सॊघीमता कामवन्र्मनको िभसॊगै स्थानीम तहहरुरे हयेक ऺेत्रभा ऩमवटन 
शलु्कका साथै अन्म शलु्कहरु उठाउन थारेकारे सयकायरे मसराई अषर्रम्फ 
फन्द गयाउने य ऩमवटकहरुफाट उठाइने कय एकद्वाय नीमतफाट मरने व्मर्स्था 
फनाइन ुऩने । 

छ) सॊयऺीत ऺेत्रको रामग मरने ऩमभवट , याषिम मनकुञ्जको रामग मरने ऩमभवट रगामत 
अन्म अन्म ऺेत्रको रामग मरने ऩमभवटहरु एकिाय प्रणारीफाट सफै ऩमवटन 
षर्बागफाट online systemफाट मरने व्मर्स्था गदाव धेयै उऩमकु्त हनुे ।  

ज) ऩमवटन खोज उिाय तथा अनगुभन कामवषर्मधको प्रबार्कायी कामवन्र्मन 
नबएकोरे मसराई तत्कार कामावन्र्मन गरयमोस ्। हेमरकप्टय उिायको 
ऺेत्रभा देघखएको सभस्मा सम्फन्धभा याज्मरे मनमभ फनाएय मनमभन गरयमोस ्।  
 

 

ट.  मनिेमधत ऺेत्र सम्फन्धी 
नेऩार आभॉ (याषिम मनकुञ्ज तथा र्न्मजन्त ुआयऺ मनदेशनारम)  प्राप्त सझुाफहरु 
 सम्ऩणुव ऩमवटकहरुराई मनिेमधत ऺेत्रको फायेभा मथेि जानकायी ददनऩुने । मनिेमधत ऺेत्रभा गनव हनुे /नहनुे 

कामवहरुको षर्र्यण Hand Bookको रुऩभा हयेक ऩमवटकहरुराई ददनऩुने ।   
 मनिेमधत ऺेत्रभा प्ररे्श गने ऩमवटकहरुको सम्ऩणुव षर्र्यण सयकायी मनकामहरुरे सकु्ष्भ तरयकारे अध्ममन 

गरय असर मनमतका ऩमवटकहरुराई भात्र मनिेमधत ऺेत्रभा प्ररे्श गयाउने ।  
 हार मनिेमधत ऺेत्रभा यहेको सयुऺा ऩोि/र्ाडेन ऩोिराई थऩ गयी सयुऺा व्मर्स्थाराई थऩ भजफतु 

तलु्माउन ुऩने ।  
 मनिेमधत ऺेत्रको जानकायीको सम्फन्धभा षर्मबन्न स्थानभा Information Boardको व्मर्स्था गनुवऩने । 

 मनिेमधत ऺेत्रभा गैय काननुी कामवहरु बएभा एजेन्सी , गाईड तथा स्र्मभ ऩमवटकराई काननु अनसुाय 
कायर्ाहीको बामगदाय तलु्माउने । 



41 
 

 मनिेमधत ऺेत्रभा ऩदमात्रा सरुु हनु ुबन्दा अगाडी मनिेमधत ऺेत्रको जानकायी , गनव हनुे/नहनुे कामव एर्ॊ गैय 
काननुी 
कामवको सजाम सम्फन्धभा उऩमकु्त स्थानभा कऺा सॊचारन गनुवऩने। 

 रे्श क्माम्ऩहरु स्थाऩना गने सम्फन्धभा मसमभत एरयमा तोषकन ुऩने साथै रे्श क्माम्ऩभा झण्डा , तोयण तथा 
ढुॊगाभा रेख्न ेसम्फन्धभा मनघित भाऩदण्ड य स्थान तोक्नऩुने । 

 EOAका अनसुाय मनिेमधत ऺेत्र खायेज गयी उक्त ऺेत्रभा ऩमन अन्म ऺेत्रभा जस्तै गयी टे्रषकङ एजेन्सीफाट 
भात्र  ऩदमात्रा सॊचारन गदाव “ऩदमात्रा अनभुमत ”को ब्मफस्था गयी उक्त अनभुमत ऩत्र ऩमवटन मफबाग 
भापव त प्रदान गने व्मर्स्था हनुऩुने । 

 नेऩार भाउन्टेन एकेडेभीका अनसुाय भसु्ताङ्ग रगामतका ऺेत्रभा अमतरयक्त राग्ने योमल्टी सभान योमल्टी 
व्मर्स्था गने । 

 

ठ.  ऩर्वतायोहणसॉग सम्फघन्धत अन्म षर्षर्ध सझुाफहरु 
नेऩारको ऩर्वतायोहण ऺेत्रको सधुायका रामग षर्मबन्न सॊगठन तथा व्मघक्तफाट प्राप्त अन्म षर्मबन्न 

सझुाफहरु मस प्रकाय यहेका छन ्। 

 अन्तयावषिम आयोहण सञ्चारकहरु नै सही रुऩभा बने्न हो बने हाम्रो देशको षहभार आयोहण उद्योगका 
प्रचायक÷प्रर्धवक हनु ्। उनीहरुरे आफ्नो खचवभा प्रचाय –प्रसाय प्रफधवन गयी ऩमवटक तथा 
आयोहीहरुराई नेऩार आउन षहभार आयोहण गनव प्रोत्साहन गने गदवछन ्। मसथव मस्ता आयोहण 
सञ्चारकराई सकायात्भक मरइन ुऩने । 

 षर्श्वका षर्मबन्न देशभा अध्ममन गदाव ती देशहरुभा सगयभाथा आयोहीहरुराई अमत नै सम्भान गने य 
त्महॉको सयकाय य जनतारे सभेत ८००० भी. बन्दा भाथीका षहभार आयोहण गने आयोहीहरुराई 
षर्शेि सम्भान गने ददने गयेको छ । उक्त आयोहीहरुरे आमोजना गने कामविभभा स्थामनम जनताको 
व्माऩक सहबामगता हनुे कुया सभेतराई ध्मानभा याखी नेऩारसयकायरे सगयभाथा आयोहीहरुराई 
मनशलु्क प्ररे्शाऻा जायी गयी सद्भार् याजदूतको रुऩभा मरएको खण्डभा ती आयोहीहरुरे हाम्रो देशको 
ऩर्वतीम ऩमवटनको षर्काशभा ठूरो टेर्ा ऩगु्ने। 

 अत् नेऩारको तपव फाट सगयभाथा आयोहीहरुराई मफशेि सम्भानका साथ ऩरयचम ऩत्र जायी गयी 
मनशलु्क प्ररे्शाऻाको व्मर्स्था य सद्भार्ना याजदूत फनाउदा उऩमकु्त हनुेछ । 

 कमतऩम आयोही दरहरु जोस ‘ग प्रमावप्त स्टाप छैनन् , त्मस्ता दरहरुरे पोहोय भैरा षहभारभै छामडददने 
अर्स्था यहेको हुॉदा आयोही तथा स्टापको सॊख्माको अनऩुात मभराएय आयोहण गमतषर्मध सॊचारन गदाव 
पोहोय भैरा सॊकरनभा सघाउ ऩगु्ने छ । 

 नेऩारकै प्रचाय–प्रसाय गने बएकोरे डकुभेन्ट्री तथा षपघल्भङ्ग षटभ फाये देशी–षर्देशी सफै डकुभेन्ट्री तथा 
षपल्भ मनभावताहरुराई मनशलु्क षपल्भ घखच्ने तथा मनभावण गने अनभुमत ददनऩुने ।  

 एउटा षटभका रामग एक भात्र सम्ऩकव  अमधकृत हनुऩुने । कुनै एक र्हउुद्देश्मीम दरका रामग ऩमवटन 
षर्बाग, सञ्चाय, गहृ, याषिम मनकुञ्ज तथा फन्मजन्तफुाट खषटने गयेको ऩाइन्छ ।  
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 हेमरकप्टय सञ्चारनको सम्फन्धभा कुनै ऩमन षहभारको आधायघशषर्यभा एउटाबन्दा फढी Helipadमनभावण 
हनुहुुॉदैन । आधाय घशषर्यभा हेमरऩमाड फनाउ‘दा Take offय Land गदाव Camp siteराईअसय नऩने गयी 
Medical Stationh:t} HRA EBC Clinicको नघजक हनुे गयी मनभावण गरयनऩुदवछ । 

 आधायघशषर्य आसऩासभा उड्ने हेमरकप्टयरे HightClearencगनुव जरुयी छ । अन्मथा फेसक्माम्ऩका 
ऩार उडाउने य आयोही तथा सऩोटव स्टापहरुराई आतॊषकत ऩाने अर्स्था हनुेछ । 

 आयोहणका रामग प्रमोग गने साभाग्रीहरु गणुस्तरयम हनु ुऩने । जस्तैं Oxygen Cylinder, Rope   
आदद । 

 भौसभ ऩूर्ावनभुान गने बयऩदो सूचना प्रणारी हनुऩुने । 
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ऩरयच्छेद-४ 

सझुाफ तथा कामावन्र्मनका तरयका 
 नेऩार सभग्र ऩमवटनको उच्च सम्बार्नामकु्त य ऩर्वतायोहणको प्रचयु सम्बाव्म देश हो । आयोहणका 
रामग मोग्म १३१० षहभारहरु यहन,ु षर्श्वभा ८ हजाय मभटय भामथका १४ षहभारभध्मे नेऩारभा ८ र्टा 
यहन,ु षर्श्वका ८ हजाय मभटय भामथका षहभारको प्रथभ ऩटक आयोहणको इमतहास नेऩारफाट शरुु हनु ुजस्ता 
षर्िमरे नेऩार षर्श्वकै ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) का दृषिरे प्रभखु गन्तव्म फन्न सक्ने देघखन्छ । मस्तो 
सम्बार्नाको उऩमोग गयी दीघवकारीन राब हामसर गनव षर्श्वस्तयीम भाऩदण्ड आर्श्मक हनु्छ साथै मस्तो 
भाऩदण्ड सभमानकूुर सधुाय हुॉदै ऩमन जान ुऩछव ।  
 सॊषर्धान सबाभापव त जायी नेऩारको सॊषर्धानरे प्रथभ ऩटक ऩमवटन नीमतराई सॊषर्धानभा नै सभारे्श 
गयेको  छ । ऩरयर्तॉत सॊरै्धामनक व्मर्स्था, सॊघीम शासन प्रणारी य ऩमवटनभा आएका नर्ीन आमाभराई 
सॊर्ोधन गयी नेऩारको सॊघीम ऩमवटन नीमत य सॊघीम ऩमवटन ऐन शीघ्र तजुवभा हनुऩुने देघखन्छ । सोही फभोघजभ 
फने्न मनमभार्री, भाऩदण्ड सभेतरे नेऩारको ऩर्वतायोहण ऺेत्रराई थऩ व्मर्घस्थत फनाउने छ । मद्यऩी 
नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनका ऺेत्रभा षर्गत राभो सभमदेघख फहसका रुऩभा षर्षर्ध षर्िमहरु यहेका छन ्। 
मस्ता षर्िमहरु सभमभा नै सम्फोधन गयी मो ऺेत्र सयुघऺत यहेको षर्श्वास षर्श्वसाभ ुददराउन ुऩदवछ । मसो 
गनव नसकेभा नेऩारको सभग्र ऩमवटन ऺेत्रको खम्फा भामनने ऩर्वतायोहण ऺेत्रको साख खस्कन गई मस ऺेत्रफाट 
प्राप्त बै यहेको फहऩुऺीम राबफाट फघञ्चत हनुऩुने अर्स्था सजृना हनु सक्छ । मसथव मस ऺेत्रभा उठेका षर्षर्ध 
सर्ारहरुराई अध्ममन तथा मफश्लिेण गयी सभमानकूुर सम्फोधन गनव षर्मबन्न सझुाफहरु प्रस्ततु गरयएको छ । 

 मस समभमतरे गयेको अध्ममन तथा षर्मबन्न मनकामफाट प्राप्त सझुाफ एर्भ ्सयोकायर्ाराहरुसॉग गरयएको 
छरपर सभेतका आधायभा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटनका ऺेत्रभा ऩमछल्रो सभमभा उठेका सर्ारहरुका 
सम्फन्धभा देघखएका सभस्माहरु सभाधान गनव तथा नेऩारको ऩर्वतीम ऩमवटन (ऩर्वतायोहण) भा देघखएका 
सभस्माहरुको दीगो सभाधान गनव मनम्नानसुायको सझुाफ प्रस्ततु गरयएको छ ।  
१ सगयभाथाभा बएको ट्राषपक व्मर्स्थाऩनका रामग आगाभी ददनभा अर्रम्फन गनुवऩने सधुाय 
सगयभाथा आयोहणभा सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा ट्राषपक जाभ सम्फन्धी सभस्माको षर्श्लिेण मसै प्रमतरे्दनको 
ऩरयच्छेद ३ भा यहेको छ । मस सम्फन्धभा समभमतरे गयेको अध्ममनफाट आयोहीको भतृ्म ुट्राषपक जाभको कायणरे 
नबई भौसभको प्रमतकूरताको कायणफाट सघृजत आयोहीभा देघखएको अत्ममधक शायीरयक कभजोयी, उचाईभा राग्ने षर्भाय 
(High Altitude Sickness), आकस्भीक भूछाव (Suddenly Faint) फाट सम्फघन्धत एजेन्सीरे ऩेश गयेको प्रमतरे्दनफाट बएको 
ऩषहचान बएको छ । तथाऩी सन ्२०१९ को भे २२ य २३ भा नै अत्ममधक आयोहण हनुकुो ऩछामड देहामका कायण 
देघखन्छन ्। मसको दीघवकारीन सधुायका रामग मनम्न सधुाय गनुवऩने देघखन्छ ।  
 आॉधी पानीको कायणरे डोयी टाॉग्ने कामवभा बएको न्मून षढराई । 

 प्रमतकूर भौसभ यहन ु। सगयभाथाको भौसभ अनकूुर बए ऩमछ करयफ मनयन्तय ८ ∕१० ददन जमत अनकूुर यहने 
गयेको ऩाइएकोभा मस र्िव भौसभ षर्गत र्िवहरु जस्तो नबई केही सभम अनकूुर हनुे (जस्तो: भे ९ य १०, भे 
१५ य १६, भे २० देघख २३) य केही सभम प्रमतकूर हनुे (भे ११ देघख १३, भे १७ देघख २०) अर्स्था 



44 
 

यहन ुसाथै भे २४ ऩमछको भौसभ षहउ ऩग्रने रगामतका कायण ऩमन आयोहणका अनकूुर नभामनने व्मर्हारयक 
कायण यहन ु। 

 आयोहीरे उच्च उचाईभा ऩगुेय आयोहण ( Submit) को मोजनाभा गयेको आकस्भीक ऩरयर्तवन य त्मसको प्रबार्कायी 
सभन्र्म हनु नसक्न ु।  

मसको सधुायका रामग मनम्न सधुाय गनुवऩने देघखन्छ । 
क  डोयी टाॉग्ने कामवभा गनुवऩने सधुाय 
 डोयी टाॉग्ने कामव सभमभा हनुऩुने । मस सम्फन्धी मनणवम सभमभा गयी काभ गने अनकूुर र्ातार्यण तमाय गरयन ु

ऩने ।  
 डोयी टाॉमगने षहभार सम्फन्धी ऻान सभेत बएको दऺ जनशघक्त मस काभभा खटाइन ुऩने । 

 डोयी टाॉग्ने कामवभा सॊरग्न जनशघक्तको जोघखभ सभेतका आधायभा न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक तोषकन ुऩने ।  

 भौसभको अनकूुरता हेयी सकेसम्भ मछटो भाध्मभ∕ऩिमत∕तरयका अर्रम्फन गरयन ुऩने । 

ख  भौसभ प्रणारीको बयऩदो ऩूर्ावनभुानको य त्मसभा प्रबार्कायी सभन्र्म  
 भौसभ ऩूर्ावनभुान गने बयऩदो प्रभाणी षर्कास गने य त्मसका आधायभा आयोहण व्मर्स्थाऩन गने । 

 सम्ऩकव  अमधकृत सभूह, आयोहण व्मर्स्थाऩन गने मनकामका प्रमतमनमध य सफै दरका सयदाय साथै दरका नेता   
सभेतको सहकामवभा भौसभको सूचनाका सम्फन्धभा आर्श्मक सभन्र्म य एकरुऩता कामभ गने ।  

ग  आयोहण मोजनाभा गरयन ुऩने सधुाय  
 आयोहण मोजनाभा आधायघशषर्यफाट षहड्ने य घशखयसम्भ ऩगु्ने अनभुामनत सभम स्ऩि रुऩभा ऩषहचान य उल्रेख 

गने । भौसभ खयाफी र्ा अन्म कायणरे आयोहण मोजना ऩरयर्तवन गनुव ऩयेभा अन्म आयोही र्ा गमतषर्मध 
सभेतराई ख्मार गयेय सम्फघन्धत एजेन्सीको प्रमतमनमध य एषककृत सम्ऩकव  अमधकृतको सभूहको सभन्र्मभा भात्र 
गने ।  

 आयोहण गरयने षहभारचरुीको घशखयसम्भ डोयी ऩगु्ने अनभुामनत सभमका आधायभा आयोहण मोजना तमाय गने 
। आयोहण मोजना फनाउदा एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत सभूहसॉग सम्ऩकव  गरयएको आधायभा ×ऩषहरो आउनेराई 
ऩषहरे सेर्ा" (First come first service) ददने भान्मताका आधायभा गने ।  

 एक ददनको आयोहण मोजना गदाव अमधकतभ ्आयोही सॊख्मा सभान्मता १५० बन्दा फढीको नगने । 

 

२  षहभार आयोहणको भाऩदण्ड मनघित हनुऩुने 
षर्मबन्न उचाईका षहभारको अर्स्था, सम्रे्दनशीरता, जोघखभ सभेतराई ख्मार गयी मनम्नफभोघजभको भाऩदण्ड 

मनघित अर्रम्फन गरयन ुऩने 

२.१  सगयभाथा य ८ हजाय मभटयभामथका षहभारचरुीका रामग 
क  आयोहणभासॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सीका रामग अर्रम्फन गनुवऩने भाऩदण्ड  

 ८ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहण व्मर्स्थाऩनको घजम्भा मनघित सॊख्माभा आयोहण अमबमान 
सञ्चारन गयेऩमछ भात्र ददने र्ा कम्ऩनी स्थाऩना बई आयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गनव थारेको तेस्रो 
र्िव ऩमछ भात्र गनव ददने प्रफन्ध गने । 

 ऩर्वतायोहणका कामवभा सॊरग्न टे्रषकङ एजेन्सीको सञ्चारक र्ा व्मर्स्थाऩक कभवचायी मस सम्फन्धी ऻान 
बएको हनुऩुने । 
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 ८ हजाय भामथका षहभचरुीकोआयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीरे ऩमवटकको खोजी, उद्दाय य 
उऩचाय सभेतको प्रफन्ध गनवका रामग आर्श्मक ऩने मनघित यकभ फैंक ग्मायेन्टी याख्न ेव्मर्स्था 
अमनर्ामव राग ुगने ।  

 प्रमत आयोही सगयभाथा षहभारका रामग न्मूनतभ ्३५ हजाय य ८ हजाय मभटयभामथका अन्म षहभारका 
रामग न्मूनतभ ्२० हजाय अभेरयकी डरय आयोहीरे एजेन्सीका नाभभा ऩठाएको फैंक षर्र्यण ऩेश 
गयेऩमछ भात्र अनभुमत मरन सक्ने व्मर्स्था गने । मो व्मर्स्था सभमानकूुर २ ∕२ र्िवभा ऩरयभाजवन 
गदै जाने । 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सी सॉग उद्दाय सम्फन्धी व्मर्घस्थत मोजना, तामरभ प्राप्त उद्दाय षटभ य 
कघम्तभा एक जना मस सम्फन्धी डाक्टयको सेर्ा मरने बयऩदो प्रफन्ध हनुऩुने । 

 आयोहणका रामग प्रमोग गरयने  औजाय, अघक्सजन तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान अन्तयावषिम गणुस्तय 
घचन्हप्राप्त गयेको हनुऩुने ।  

 सम्फघन्धत एजेन्सीरे आफ्नो एजेन्सीभापव त गएका आयोहीका आयोहण सम्फन्धी गमतषर्मधहरु सम्फघन्धत 
मनकामहरुराई मनयन्तय रुऩभा प्रर्ाह गनुवऩने । 

 टे्रषकङ एजेन्सीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने  
ख  आयोहीका रामग अरम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 

 आधायबतू साथै उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 ऩर्वतायोहणराई थऩ सयुघऺत य आयोहीराई उच्च उचाई अनकूुरन ( Acclimatise) फनाउन सगयभाथा 
तथा ८ हजाय मभटय भामथका षहभचरुी आयोहणका रामग अमनर्ामव रुऩभा नेऩारको कुनै ६५०० 
मभटय मभटयबन्दा भामथको एउटा षहभारचरुी आयोहण गयेको हनुऩुने ।  

 सगयभाथा य ८ हजाय मभटय भामथका षहभारचरुी आयोहणका रामग एक आयोहीरे एक तामरभ प्राप्त 
नेऩारी जनशघक्त अमनर्ामव मरएय जानऩुने ।  

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने ।  
 खोज, उद्घाय तथा उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा अमनर्ामव गने । 

 आयोहीरे आपूरे आयोहण गयेको षर्स्ततृ षर्र्यण सषहतको प्रमतरे्दन एजेन्सीराई उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
। 

 आयोहीरे तोषकए फभोघजभको ढाॉचाभा  आफ्नो स्र्ास्थ अर्स्था तथा षहभार आयोहणका रामग आफ्नो 
ऺभता बए नबएको फाये आत्भाघोिणा गनुवऩने ।  

 आयोहीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता अमनर्ामव ऩारना गयी आयोहण गने । 

ग सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदायका रामग फनाइन ुऩने भाऩदण्ड 
 नेऩारी नागरयक भात्र सयदाय, ऩथ प्रदवशक य उचाईका काभदाय हनु ऩाउने । 

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 
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 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने  तथातोषकएको सॊस्थाफाट ऩर्वतायोहण सम्फन्धीआधायबतू य 
उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 ८ हजाय  भीटय बन्दा भामथ का षहभारभा भागव मनदेश गने ऩथप्रदवशकरे नेऩारमबत्रको  ७००० भी. 
बन्दा भामथको षहभार आयोहण गयेको हनुऩुने । तय सगयभाथा आयोहीराई भागवमनदेश गने ऩथ 
प्रदशवकरे नेऩार मबत्रको ८ हजाय मभटयको षहभार अमनर्ामव रुऩभा आयोहण गयेको हनुऩुने । 

 आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 

 

२.२  ६५०० मभटय देघख  ७९९९ मभटयसम्भका षहभारचरुीका रामग 
क  आयोहणभा सॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सीका रामग फनाइन ुऩने भाऩदण्ड 

 ६५०० मभटयबन्दा कभ उचाईका ३ र्टा षहभार  आयोहण व्मर्स्थाऩनको अटुट अनबुर् 
बएकोकम्ऩनीराई भात्र आयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गनव ददने प्रफन्ध गने । 

 ऩर्वतायोहणका कामवभा सॊरग्न टे्रषकङ एजेन्सीको सञ्चारक व्मर्स्थाऩक कभवचायी मस सम्फन्धी ऻान 
बएको हनुऩुने । 

 ६५०० मभटयदेघख ७९९९ सम्भ उचाईका षहभारचरुी आयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीरे 
खोजी, उद्दाय य उऩचाय सभेतको प्रफन्ध गनवका रामग आर्श्मक ऩने मनघित यकभ फैंक ग्मायेन्टी याख्न े
व्मर्स्था अमनर्ामव राग ुगने ।  

 प्रमत आयोही ६५०० मभटयदेघख ७ हजाय मभटय सम्भका षहभारचरुीका रामग न्मूनतभ ्७ हजाय य 
७००१ मभटयदेघख ७९९९ सम्भका षहभारचरुीका रामग न्मूनतभ ्१० हजाय अभेरयकी डरय 
आयोहीरे एजेन्सीका नाभभा ऩठाएको फैंक षर्र्यण ऩेश गयेऩमछ भात्र अनभुमत मरन सक्ने व्मर्स्था गने 
। मो व्मर्स्था सभमानकूुर २∕२ र्िवभा ऩरयभाजवन गदै जाने । 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सी सॉग उद्दाय सम्फन्धी व्मर्घस्थत मोजना, तामरभ प्राप्त उद्दाय षटभ य 
कघम्तभा एक जना डाक्टयको सेर्ा मरने बयऩदो प्रफन्ध हनुऩुने । 

 आयोहणका रामग प्रमोग गरयने  औजाय, अघक्सजन तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान अन्तयावषिम गणुस्तय 
घचन्ह प्राप्त हनुऩुने ।  

 सम्फघन्धत एजेन्सीरे आफ्नो एजेन्सीभापव त गएका आयोहीका आयोहण सम्फन्धी गमतषर्मधहरु सम्फघन्धत 
मनकामहरुराई मनयन्तय रुऩभा प्रर्ाह गनुवऩने । 

 टे्रषकङ एजेन्सीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने  
ख  आयोहीका रामग अर्रम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 

 आधायबतू साथै उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 नेऩारमबत्रको ६ हजाय मभटयबन्दा भामथको एउटा षहभारचरुी आयोहण गयेको हनुऩुने । 

 ६५०० मभटयबन्दा भामथ ८ हजायबन्दा कभ उचाईका षहभारचरुी आयोहणका रामग दईु आयोहीरे 
एक तामरभ प्राप्त नेऩारी जनशघक्त अमनर्ामव मरएय जानऩुने ।  

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने ।  
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 खोज, उद्घाय तथा उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा गयेको प्रभाघणत कागजात अमनर्ामव 
ऩेश गनुवऩने । 

 आयोहीरे आपूरे आयोहण गयेको षर्स्ततृ षर्र्यण सषहतको प्रमतरे्दन एजेन्सीराई उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
। 

 आयोहीरे तोषकए फभोघजभको ढाॉचाभा  आफ्नो स्र्ास्थ अर्स्था तथा षहभार आयोहणका रामग आफ्नो 
ऺभता बए नबएको फाये आत्भाघोिणा गनुवऩने ।  

 आयोहीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता अमनर्ामव ऩारना गयी आयोहण गने  । 

ग  सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदायका रामग अर्रम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 
 नेऩारी नागरयक भात्र सयदाय/ऩथ प्रदवशक/उचाइका काभदाय हनु ऩाउने ।  
 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने  तथा तोषकएको सॊस्थाफाट ऩर्वतायोहण सम्फन्धी आधायबतू य 
उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 कघम्तभा ६ हजाय भीटयको षहभार आयोहण गयेको र्ा ऩथ प्रदवशक बई काभ गयेको हनुऩुने । 

 आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 

 

१.१.३  ६५०० मभटयबन्दा कभ उचाईका षहभार आयोहणको भाऩदण्ड  
 

क  आयोहणभा सॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सीका रामग अर्रम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 
 नेऩार सयकायरे तोकेको मनकामफाट इजाजतऩत्र प्राप्त टे्रषकङ्ग एजेन्सीरे भात्र आयोहणका कामव गनव 

ऩाउने । 

 ऩर्वतायोहणका कामवभा सॊरग्न टे्रषकङ एजेन्सीको सञ्चारक र्ा व्मर्स्थाऩक कभवचायी मस सम्फन्धी ऻान 
बएको हनुऩुने । 

 ६५०० मभटयबन्दा कभ उचाईका षहभारआयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सीरे खोजी, उद्दाय य 
उऩचाय सभेतको प्रफन्ध गनवका रामग आर्श्मक ऩने मनघित यकभ फैंक ग्मायेन्टी याख्न ेव्मर्स्था 
अमनर्ामव राग ुगने । 

 प्रमत आयोही ६५०० मभटयबन्दा साना षहभारचरुी आयोहणका रामग न्मूनतभ ्२५०० अभेरयकी डरय 
आयोहीरे एजेन्सीका नाभभा ऩठाएको फैंक षर्र्यण ऩेश गयेऩमछ भात्र अनभुमत मरन सक्ने व्मर्स्था गने 
। मो व्मर्स्था सभमानकूुर २∕२ र्िवभा ऩरयभाजवन गदै जाने । 

 आयोहणका रामग प्रमोग गरयने  औजाय, अघक्सजन तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान अन्तयावषिम गणुस्तय 
घचन्ह प्राप्त गयेको हनुऩुने ।  

 सम्फघन्धत एजेन्सीरे आफ्नो एजेन्सीभापव त गएका आयोहीका आयोहण सम्फन्धी गमतषर्मधहरु सम्फघन्धत 
मनकामहरुराई मनयन्तय रुऩभा प्रर्ाह गनुवऩने । साथै आयोहणको प्रमतरे्दन ऩमवटन षर्बाग सभऺ ऩेश 
गनुव ऩने। 

 आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 
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ख  आयोहीका रामग अर्रम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 
 आधायबतू साथै उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने ।  
 खोज, उद्घाय तथा उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा गयेको प्रभाघणत कागजात अमनर्ामव 

ऩेश गनुवऩने । 

 आयोहीरे आपूरे आयोहण गयेको षर्स्ततृ षर्र्यण सषहतको प्रमतरे्दन एजेन्सीराई उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
। 

 आयोहीरे तोषकए फभोघजभको ढाॉचाभा  आफ्नो स्र्ास्थ अर्स्था तथा षहभार आयोहणका रामग आफ्नो 
ऺभता बए नबएको फाये आत्भाघोिणा गनुवऩने ।  

 आयोहीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता अमनर्ामव ऩारना गयी आयोहण गने । 

ग  सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदायका रामग अर्रम्फन गरयनऩुने भाऩदण्ड 
 नेऩारी नागरयक भात्र सयदाय  ,ऩथ प्रदशवक य उचाइका  काभदाय हनु ऩाउने । 

 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने  र्ा तोषकएको सॊस्थाफाट ऩर्वतायोहण सम्फन्धी आधायबतू 
तामरभ मरएको हनुऩुने । 

 आयोहण सम्फन्धी प्रमतरे्दन ऩमवटन षर्बाग सभऺ ऩेश गनुवऩने ।  
 आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 

 

३ सभग्र षहभार आयोहणका ऺेत्रभा गरयन ुऩने सधुाय  

३.१ सयकायी मनकामभा गरयन ुऩने सधुाय  

 ऩर्वतायोहणभा जाॉदा गने सफै षिमाकराऩको अनभुमत एउटै मनकामफाट ददने व्मर्स्था मभराउने । 
षहभार आयोहणका िभभा आयोहण गने दररे ड्रोन प्रमोग, डकुभेन्ट्री फनाउने, प्मायाग्राइमडङ्ग गने 
रगामतका कामवहरु गने अनभुमत भाग गयेभा आयोहण अनभुमत ददने मनकामरे नै सम्फघन्धत मनकामको 
याम मरने य तोषकए फभोघजभको शलु्क मरई अनभुमत ददने व्मर्स्था गनुवऩने। 

 नेऩार सयकायको "क" र्गवको भान्मता प्राप्त जनुसकैु फैंक तथा नेऩार याि फैंकभा सराभी दस्तयु 
(योमल्टी) फझुाउन सक्ने ब्मर्स्था गने । 

 ऩर्वतायोही/टे्रषकङ एजेन्सी/सम्ऩकव  अमधकृत/उचाईको काभभा सॊरग्न जनशघक्त सम्फन्धी आचायसषहॊता 
फनाई राग ुगने ।मस्तो आचायसषहॊताभा आचायसषहॊता ऩारना नगये हनुे कायर्ाही सम्फन्धी षर्र्यण 
अमनर्ामव उल्रेख गरयन ुऩने ।  

 ऩर्वतायोही/टे्रषकङ् एजेन्सी/सम्ऩकव  अमधकृत/उचाईको काभभा सॊरग्न जनशघक्तरे आपूसॉग सम्फघन्धत 
आचायसषहॊता ऩारना नगयेभा तत्का र ऩमवटन षर्बागरे षर्िेश अमबरेख याख्न ेव्मर्स्था मभराउने । 
साथै प्रचमरत कानून अनसुाय थऩ कानूनी कायर्ाहीका रामग सम्फघन्धत मनकामभा ऩठाउने ।  
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 ऩर्वतीम ऩथ प्रदशवकको तामरभराई कघम्तभा १ र्िवको ऩाठ्यिभभा आधारयत फनाउने य उक्त तामरभ 
सञ्चारन सम्फन्धी कामवषर्मध फनाई सऺभ जनशघक्त उत्ऩादन य उऩमोगभा जोड ददनऩुने । 

 टे्रषकङ एजेन्सीको सॊख्मा धेयै बए ऩमन षहभार आयोहणको कामवभा सॊरग्न एजेन्सीको सॊख्मा करयफ 
६० बन्दा फढी छैन । अत: आयोहण व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ्ग एजेन्सीको छुटै्ट षर्र्यण फनाई ऩमवटन 
षर्बागको रे्र् साइटभा याख्न े। ऩर्वतायोहणको कामव कुनै नमाॉ एजेन्सीरेगयेभा आयोहण व्मर्स्थाऩनको 
कामव गयेको भषहनाफाट नै उक्त एजेन्सी नाभ अमबरेखभा अद्यार्मध गने य त्मस्ता आयोहणका कामव 
व्मर्स्थाऩन गनव सूघचकृत बएका एजेन्सीरे रगाताय दईु र्िवसम्भ आयोहण व्मर्स्थाऩनका कामव 
नगयेभा त्मस्ता एजेन्सीको नाभ सूघचफाट हटाउॉदै जाने प्रफन्ध गने । 

 उचाईभा जाने तथा काभ गने जनशघक्तका रामग मनघित भाऩदण्डका आधायभा सम्फघन्धत तामरभ 
सॊस्थाको मसपारयसभा ऩमवटन षर्बागरे ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाउने । मस्तो ऩरयचमऩत्र ऩेशागत 
ऩरयचम खलु्ने जस्तो: सहमोगी गाइड , टे्रषकङ्ग गाइड , ऩथ प्रदवशक , ऩथ प्रदवशक यउचाइका 
काभदायरगामत ऩषहचान ददने प्रफन्ध गनुवऩने । मस्तो ऩरयचम ऩत्र ऩाॉच र्िवभा नषर्कयण गने प्रफन्ध 
गने । 

 उचाईको काभभा सॊरग्न जनशघक्तको जोघखभ य कामवषर्घशष्ठताको आधायभा न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक 
तोषकददने य सभमानकूुर दईु र्िवभा सयोकायर्ारा मनकामसॉगको सभन्र्मभा कघम्तभा १०प्रमतशतका 
दयरे फढोत्तयी हुॉदै जाने प्रफन्ध गने । 

 सफै सयोकायर्ार सभेटी एक स्थामी प्रकृमतको समभमत फनाउने । मस्तो समभमतरे उचाईको काभभा 
सॊरग्न जनशघक्तको न्मूनतभ ्ऩारयश्रमभक, साभाघजक सयुऺा, देघखएका नमाॉ षर्िम साथै षर्र्ाद सभाधान 
गनव मनयन्तय सझुाफ प्रस्ततु गने व्मर्स्था गने ।   

 आयोहणका कामव गदाव/गयाउॉदा १५ राखको जीर्न षर्भा अमनर्ामव गनुव ऩने व्मर्स्था छ । मो 
अऩमावप्त छ मसभा थऩ व्मर्स्था नेऩार सयकायरे गनुवऩने ।मस्ता साभाघजक सयुऺाका षर्िमहरु सभेटी 
भाऩदण्ड फनाउन ुऩने ।   

 आयोहीसॉग जाने सयदाय/ऩथ प्रदवशक/उचाइका काभदायको व्मघक्तगत षर्र्यण फनाई याख्न ुऩने । 
त्मस्तो अमबरेखभा गनुासो/आयोहीको सपरता तथा भतृ्म ुय हयाएको षर्र्यण सभेत अमबरेघखकयण 
गनुव ऩने । 

 ऩमवटन षर्बागरे गयेको मसपारयसका आधायभा सञ्चाय तथा सूचना प्रषर्मध भन्त्रारमरे अमधकतभ ्१२ 
र्टा सञ्चाय सेट उऩरब्ध गयाउने गदवछ । ऩर्वतायोहण दरभा अमधकतभ ्१५ सदस्म यहन्छन ्। 
मसथव मस्तो सञ्चाय सेट ऩमवटन षर्बागफाट जायी आयोहण अनभुमत ऩत्रभा उल्रेघखत सदस्म सॊख्माका 
आधायभागने व्मर्स्था सम्फघन्धत मनकामको सभन्र्मभा शीघ्र गरयन ुऩने ।  

 हार ऩर्वतायोहणभा मरएय जाने स्माटेराइट पोनका रामग १ हजाय मू.एस.डरय राग्ने तय 
Declareगरयन्न । मसका रामग Declareगने तय शूल्क कभ य सयर फनाउने प्रफन्ध मभराउन 
आर्श्मक ऩहर गरयन ुऩने ।  
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३.२  आयोहणभासॊरग्न टे्रषकङ्ग एजेन्सीभा गनुव ऩने सधुाय 
 नेऩार सयकायरे तोकेको मनकामफाट इजाजतऩत्र प्राप्त टे्रषकङ्ग एजेन्सीरे ऩर्वतायोहणका कामवहरु गनव 

ऩाउने । ऩर्वतायोहणका कामवभा सॊरग्न टे्रषकङ एजेन्सीको रागनी कताव र्ा काभ गने कभवचायी मस 
सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने । मस्ता कामवहरु सम्ऩादन गने टे्रषकङ एजेन्सीको ऺभता भाऩदण्डभा 
तोषकए फभोघजभको हनुे। 

 आयोहणका कामव व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ एजेन्सीरराई थऩ घजम्भेर्ाय फनाउन तोषकए फभोघजभको 
फैंक ग्मायेन्टी याघखन ुऩने य त्मस्तो फैंक ग्मायेन्टीको न्मूनतभ ्अर्मध तोषकएको षहभारको रामग 
तोषकएको अनभुमत अर्मध फयाफयको हनुऩुने । आयोहण अर्मध सभाप्त बएऩमछ मस्तो फैंक ग्मायेन्टी 
पुकुर्ा गने प्रफन्ध हनुऩुने । 

 षहभार आयोहणका कामवराई थऩ सयुघऺत फनाउन तथा गणुस्तयीम ऩमवटनभा जोड ददन आयोहण 
व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ एजेन्सीरे भाऩदण्डभा तोके फभोघजभको षहभारका रामग तोषकए फभोघजभको 
आयोहीरे एजेन्सीका नाभभा ऩठाएको फैंक षर्र्यण ऩेश गने व्मर्स्था कानूनी रुऩरे गने ।  

 नेऩार सयकायरे तोकेको मनमभानसुाय ऩर्वतायोहण सम्फन्धी कामवभा सॊरग्न हनुे सम्ऩूणव 
जनशघक्तराईऩारयश्रमभक, साभाघजक सयुऺा उऩरब्ध गयाउने । 

 एजेन्सीरे ऩमवटन षर्बागभा ऩेश गयेका उचाईका काभभा रगाएका सफै जनशघक्तको ऩारयश्रमभक भषहना 
बकु्तान बएको ददन फैंक भापव त बकु्तानी हनुे प्रफन्ध गने । साथै साभाघजक सयुऺा कोिभा 
भजदूयहरुको षहतसम्फन्धी यकभ जम्भा अमनर्ामव रुऩरे गनुवऩने प्रफन्ध गने । 

 कुनै आयोही र्ा उचाईका काभभा सॊरग्न जनशघक्तको दूघवटना र्ा भतृ्मू बएको अर्स्थाभा सम्फघन्धत 
एजेन्सी घजम्भेर्ाय बई काननु फभोघजभ ऩूया गनुव ऩने दाषमत्र् ऩूया गनुव ऩने । 

 नेऩार सयकायरे तोकेको अनबुर् बएका व्मघक्तराई भात्र आयोहणका काभभा रगाउने ।उचाईभा 
जाने जनशघक्तको तोषकए फभोघजभको षर्भा गनुवऩने । 

 आयोहण व्मर्स्थाऩन गने एजेन्सी सॉग उद्दाय सम्फन्धी व्मर्घस्थत मोजना, तामरभ प्राप्त उद्दाय षटभ य 
कघम्तभा एक जना मस सम्फन्धी डाक्टयको सेर्ा मरने प्रफन्ध हनुऩुने । 

 आयोहणका रामग प्रमोग गरयने  औजाय, अघक्सजन तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान अन्तयावषिम गणुस्तय 
घचन्हप्राप्त गयेको हनुऩुने ।  

 सम्फघन्धत एजेन्सीरे आफ्नो एजेन्सीभापव त गएका आयोहीका आयोहण सम्फन्धी गमतषर्मधहरु सम्फघन्धत 
मनकामहरुराई मनयन्तय रुऩभा प्रर्ाह गनुवऩने । 

 टे्रषकङरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 
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३.३  आयोहीभा गनुवऩने सधुाय 
 षहभार सम्फन्धी ऻान बएको तथा तामरभ मरएको हनुऩुने  
 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने ।  
 खोज, उद्घाय तथा उऩचायको रामग आर्श्मक यकभ सषहतको षर्भा अमनर्ामव गने । 

 आयोहणका कामवराई थऩ सयुघऺत फनाउन तथा अनबुर्ी आयोही भात्र ऩठाइ जोघखभ कभ गनव 
भाऩदण्डभा तोके फभोघजभको अनबुर् मरएको हनुऩुने ।  

 नेऩारमबत्रको कुनै एउटा षहभारचरुी एक आयोहीएक भौसभभा एक ऩटकभात्र आयोहण गनव ऩाउने । 

 आयोहीरे आपूरे आयोहण गयेको षर्स्ततृ षर्र्यण सषहतको प्रमतरे्दन एजेन्सीराई उऩरब्ध गयाउन ु  
ऩने । 

 आयोहीरे तोषकए फभोघजभको ढाॉचाभा  आफ्नो स्र्ास्थ अर्स्था तथा षहभार आयोहणका रामग आफ्नो 
ऺभता बए नबएको फाये आत्भाघोिणा (Self Declaration)गनुवऩने ।  

 आयोहीरे आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता अमनर्ामव ऩारना गयी आयोहण गने  
३.४  सयदाय, ऩथ प्रदशवक य उचाइका काभदाय 

 नेऩारी नागरयक भात्र सयदाय/ऩथ प्रदवशक/उचाईका काभदाय हनुऩुने ।  
 आयोहीरे मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुवऩने । 

 ऩर्वतायोहण सम्फन्धी ऻान बएको हनुऩुने  तथातोषकएको सॊस्थाफाट ऩर्वतायोहण सम्फन्धीआधायबतू य 
उच्च ऩर्वतायोहण तामरभ मरएकोय ऩमवटन षर्बागफाट ऩरयचम ऩत्र मरएको हनुऩुने । 

 ऩथ प्रदशवकको काभ गने जनशघक्तभा नेऩारका षहभार सम्फन्धी ऻान बएको हनु ुऩने ।  
 आपूसॉग सम्फघन्धत आचायसषहॊता ऩारना गनुवऩने । 

३.५   सम्ऩकव  अमधकृतको व्मर्स्थाभा गरयन ुऩने सधुाय 
 नेऩार सयकायको तपव फाट सहजीकयण, सभन्र्म, प्रभाघणकयण तथा सूचनादाताको रुऩभा खषटने 

सम्ऩकव  अमधकृतको बमूभका प्रबार्कायी फनाउन आर्श्मक छ । मसका रामग हार देघखएका षर्मबन्न 
सभस्माहरु य सयोकायर्ाराहरुको मनयन्तय चासो सभेतराई सम्फोधन गनव व्मघक्तगत रुऩभा नखटाउने 
। मसका रामग कघम्तभा ऩाॉचर्टा आयोहण दररे आयोहण गने षहभारका रामगएषककृत रुऩभा सऺभ 
×सम्ऩकव  अमधकृत सभूह" फनाई खटाउने ।  आयोही सॊख्माका आधायभा एक सभूहभा फढीभा कमत 
सॊख्माको सम्ऩकव  सभूह यहने सो मनक्मोर गने । जस्तो:सगयभाथा षहभारका रामग मनम्नफभोघजभको 
एषककृत सम्ऩकव  सभूह फनाउने । 

 एक उऩसघचफ र्ा सो सयह (सभूह नेता) 
 दईु जना अमधकृत र्ा सो सयह 
 एक जना सम्फघन्धत षर्िमको डाक्टय 
 २ जना नेऩारी सेनाका क्माप्टेन र्ा भेजय तहका कभवचायी 
 २ जना शसस्त्र प्रहयी र्ा नेऩार प्रहयीका कभवचायी  
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 २ जना नामफ सबु्फा 
 १ जना कम्मटुय अऩयेटय 
 आर्श्मकता अनसुाय फेस क्माम्ऩ स्टाप (कुषकङ्ग रगामतको कामवका रामग) 

मसयी खषटने सम्ऩकव  अमधकृत सभूहरे आचायसषहॊता तथा अन्म कानूनभा उल्रेख बए 
फभोघजभको घजम्भेर्ायी मनर्ावह गनुवऩने । मस्तो सभूहको रामग आर्श्मक सञ्चाय उऩकयण, 
फन्दोफस्तीका साभग्री, सेर्ा सषुर्धा, षर्भा, उद्दाय, उऩचाय सम्फन्धी व्मर्स्था तथा मसको 
खचव व्मर्स्था सम्फन्धभा स्ऩि भाऩदण्ड हनुऩुने ।  

 एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत सभूह छनौटका रामग ऩमवटन षर्बागको भहामनदेशकको सॊमोजकत्र्भा एक 
समभमत फनाइन ुऩछव । ८ हजाय मभटय तथा आभादब्रभ जस्ता हयेक मसजनभा आयोहण हनुे 
षहभारका रामग खषटने मस्तो टोरी एक आ.र्. का रामग तथा रै्कघल्ऩक सदस्म सषहत छनौट गने य 
मस्तो कामव नमाॉ आमथवक र्िवको ऩषहरो भषहनामबत्र गरयसक्न ुऩने । 

 सगयभाथा आधायघशषर्यका रामग खषटने एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत सभूहरे सगयभाथा आधायघशषर्यभा 
आधायघशषर्य ऩने अन्म षहभारको सभेत सम्ऩकव  अमधकृत बै काभ गनव सक्ने व्मर्स्था गने । 

 षर्मबन्न षहभारका रामग छनौट बएको एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत सभूहराई षहभार आयोहण सम्फन्धी 
तोषकएको सॊस्थाफाट तामरभ ददने व्मर्स्था गने । 

 आयोहणको प्रायघम्बक शरुुर्ात हनुअुघघ देघख सम्ऩकव  अमधकृत सभूह  आधायघशषर्य ऩगु्ने य आयोहण 
सभाप्त बएऩमछ पोहोय व्मर्स्थाऩन गदावसम्भ मो सभूह आधायघशषर्यभा यहने प्रफन्ध गने । मसका 
रामग आयोहण अनभुमत ऩत्रभा उल्रेख हनुे अर्मध जस्तो: सगयभाथाका रामग ७५ ददन । मस्तो 
राभो अर्मध एउटै सभूह फस्न असहज य असम्बर् हनुे बएकोरे २५ ∕२५ ददनका रामग तीनर्टा 
सभूह तमाय गयी आरो ऩारो मभराउने व्मर्स्था हनुऩुने । मस्तो सभूह सम्फघन्धत षहभारका रामग 
आयोहण अनभुमत ऩत्रभा उल्रेख हनुे आयोहण अर्मधका आधायभा खषटने प्रफन्ध गने ।  

 एषककृत सम्ऩकव  अमधकृतको सभूहराई सहमोग गनव आर्श्मकता अनसुाय आधायघशषर्यका काभदाय 
तथा स्थानीम काभदाय सभेतको व्मर्स्था हनुऩुने । मसका रामग भहामनदेशकको अध्मऺताको 
समभमतरे आर्श्मकता देखेभा मनघित सषुर्धा ददई छनौट गनव सक्ने व्मर्स्था गने । मसयी खषटने 
काभदायको सेर्ा/सषुर्धा/षर्भा/उद्दाय/उऩचाय/ऺमतऩूमतव सम्फन्धी व्मर्स्था एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत 
सभूहको भाऩदण्डभा य त्मस्ता जनशघक्तको काभ/कतवव्म य अमधकाय एषककृत सम्ऩकव  अमधकृतको 
सभूहको आचायसषहॊताभा उल्रेख गरयए फभोघजभको हनुे व्मर्स्था गने ।  

 एषककृत सम्ऩकव  अमधकृत सभूहको आचायसषहॊता य भाऩदण्ड फनाई रागू गने । मस्तो 
आचायसषहॊताभा काभ, कतवव्म, अमधकायका षर्िमहरु य भाऩदण्डभा मोग्मता, ऺभता, सेर्ा/सषुर्धा 
(मस्तो सेर्ा/सषुर्धा जोघखभ, र्साई अर्मध, कामवबाय सभेतका आधायभा मनधावयण गने),  उद्दाय, उऩचाय 
य ऺमतऩूमतवका साथै षर्भा, उद्दाय तथा उऩचायसम्फन्धी व्मर्स्था स्ऩि खरुाउन ुऩने । 
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 सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा ऩमवटन षर्बागफाट ९१ जना सम्ऩकव  अमधकृत खटाइएको 
अमबरेखफाट देघखमो । त्मसभध्मे सगयभाथा षहभारका रामग खटाइएका ३७ जना भध्मे २२ 
जनाभात्र आधाय घशषर्यभा ऩगेुको देघखमो । अत:घजम्भेर्ायी सषहत खटाएको अमधकृत कभवचायी 
तोषकएको स्थानभा नऩगेुको देघखएभा आगाभी ददनभा सम्ऩकव  अमधकृत तथा एषककृत सम्ऩकव  
अमधकृतको सभूहभा नखटाउने गयी अमबरेख याख्न य ऩत्र ददन आर्श्मक प्रषिमा ऩमवटन षर्बागरे 
अगाडी फढाउने । साथै उक्त मसिान्तभा आधारयत बएय सन ्२०१९ को र्सन्त ऋतभुा षर्मबन्न 
षहभारका रामग खटाइएका फाॉकी ५४ जना सम्ऩकव  अमधकृतहरु के कमत सॊख्माभा आधायघशषर्यभा 
ऩगेुको हो स्र्मभ ्ऩषुि गने भौका ददई ऩिुी नबएका/गनव नसकेका सम्ऩकव  अमधकृतराई आगाभी 
ददनभा सम्ऩकव  अमधकृतका रुऩभा तथा एषककृत सम्ऩकव  अमधकृतको सभूहभा सभेत नखटाउने प्रफन्ध 
गने गयी अमबरेख याख्न य ऩत्र ददन प्रषिमा ऩमवटन षर्बागफाट अगाडी फढाउने ।     

३.६ पोहोय व्मर्स्थाऩनभा गनुव ऩने सधुाय  

 ऩर्वतीम ऩमावर्यण सॊयऺण कोि∕खाता फनाउने । उक्त कोिभा प्रमत आयोहीफाट र्ातार्यण सॊयऺण तथा 
पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन र्ाऩतको शलु्क अमनर्ामव याखेऩमछ भात्र अनभुमत ददने व्मर्स्था गने । जम्भा 
बएको उक्त शलु्कफाट सयकायरे आर्श्मक सॊमन्त्र फनाई षहभारहरु सयसपाई गने । साथै 
र्ातार्यण कोिभा जम्भा बएको यकभफाट र्ातार्यण सॊयऺण तथा ऩोटवय सेल्टय मनभावण , उच्च ऩहाडी, 
षहभारी बेगभा स्र्ास्थ्म सेर्ाको अर्स्था सधुायका कामवभा खचव गनेसक्ने व्मर्स्था गने । 

 आधाय घशषर्य य सो बन्दा भामथ ददसा षऩसाफ व्मर्स्थाऩनका रामग Toilet Bag अमनर्ामव प्रमोग गने य 
उक्त प्रमोग गरयएको Toilet Bag स्थानीम तहरे षर्सजवनका रामग तोषकएको मनघित स्थानभा भात्र 
षर्सजवन गने प्रफन्ध गने । 

 सगयभाथाको पोहोय सॊकरनराई थऩ प्रबार्कायी फनाउन उत्साषहत ढॊगरे पोहोय सॊकरन गयेय 
ल्माउनेराई प्रोत्साषहत गनव नेऩार सयकायरे ऩयुस्काय ददनऩुने अर्स्था छ । 

 सगयभाथा रगामत ८ हजाय मभटय भामथका षहभारहरुभा षपक्स गरयएको ऩयुानो डोयीहरु,आयोहणका 
िभभा भतृ्मू बएय षहभारभै यहेका शर् य षहभारको चचुयुास म्भै यहेको  पोहोयराई षर्शेि अमबमान 
सॊचारन गयी सयसपाई गने । 

 हयेक र्िव ऩमवटन षर्बागरे षहभार सपाई अमबमान सञ्चारन गदाव आयोहण कभ हनुे सभमभा  गने य 
मस कामवका रामग  सम्फघन्धत षर्मबन्न सॊस्थाहरुसॊग सभन्र्म य सहकामव गयी मनममभत रुऩभा षहभार 
सपाई अमबमान सॊचारन गनुवऩदवछ । 

 हयेक आयोही दररे आफ्नो पोहोय आपैरे सङ्करन गयी ल्माउन ुऩने नीमत  कडाइका साथ रागू    
गने । 

 आयोहीरे आयोहणका िभभा प्रमोग गने सभानहरु सम्ऩकव  अमधकृतको टोरी , गाइवड य आयोहीको 
योहर्यभा रैजान ुऩने । आयोहणभा रगेको र्जन य साभानको चेक मरि तमाय गने य आयोहण 
ऩिात\ ऩमन उक्त साभान षपताव ल्माएको तथा व्मर्घस्थत तरयकारे याखे/नयाखेको एषकन गने ।  
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 सम्फघन्धत टे्रषकङ्ग एजेन्सीरे आयोहणको िभभा आफ्नो आयोहण सदस्मरे गयेको पोहोय रे्शक्माम्ऩ 
षपताव ल्माउन ुऩने । सयकायी मनकामफाट पोहोयहरु षपताव ल्माए/नल्माएको एषकन गनुव ऩने । षपताव 
नल्माएको अर्स्थाभा त्मस एजेन्सीहरुराई सख्त कायर्ाहीको व्मर्स्था मभराउने । 

 आयोहणभा जादा रे्शक्माम्ऩ बन्दा भामथ प्राषिकमकु्त साभानहरु रैजान मनिेमधत गनुवऩने । 

 आयोहण अर्मधबय पोहोयभैरा मनयीऺणको कामव सम्ऩकव  अमधकृतको टोरीरे गने । 

 आयोहणको िभभा भतृ आयोहीको शर् तोषकए फभोघजभ व्मर्स्थाऩन गने साथै उ द्दाय सम्फन्धी कामव 
आयोहीकोदर तथा टे्रषकङ्ग एजेन्सी स्र्मम्रे नै गनुवऩने । 

३.७   खोजी, उद्दाय तथा उऩचायभा गनुव ऩने सधुाय 
 खोजी÷उद्दाय÷उऩचायका रामग नेऩार सयकायरे एषककृत य शसक्त खोज तथा उद्दाय टोरी फनाउन ुऩने 

।मस्तो टोमरभा तामरभ प्राप्त  साथै उद्दाय उऩकयणरे ससुघज्जत बएका अनबुर्ी य मोग्म व्मघक्त 
ऩरयचारन गने प्रफन्ध गने । 

 एषककृत उद्दाय टोरीको छनौट ऩमवटन षर्बागको भहामनदेशकको सॊमोकत्र्भा गदठत समभमतफाट गने 
। उक्त सम्फन्धी कामवको व्मर्स्थाऩन ऩमवटन षर्बागको ऩर्वतायोहण हेने शाखारे गने साथै मस्तो 
उद्दाय टोरीको छनौट आयोहणको भखु्म अर्मध सरुु हुॉदा सक्न ुऩने । 

 मस्तो टोमर सधै Acclimatized हनुे व्मर्स्था गने । 

 खोजी÷उद्दाय÷ उऩचायका रामग योमल्टी मरने य मस्तो यकभ जोघखभ व्मर्स्थाऩन कोि खडा गयी उक्त 
कोिभा याख्न ेय खोजी÷उद्दाय÷उऩचायका रामग उक्त कोिफाट यकभ खचव गने प्रफन्ध गरयनऩुने । 

 आयोहणका िभभा जोघखभभा ऩयेका ऩमवटक तथा अन्म आयोहीहरुको खोजी/उद्दाय/उऩचायका कामवभा 
नेऩार सयकायरे आर्श्मक सहमोग गनुवऩने । 

 खोजी,उद्दाय तथा उऩचायभा सॊरग्न व्मघक्त, कम्ऩनी, सॊस्थारे फढी तथा अस्र्बाषर्क यकभ मरएको 
प्रभाघणत बएभा ठगी गयेको सम्झी सोही आधायभा कायर्ाहीका रामग ऩठाउने । 

 ऩमवटकको खोजी, उद्दाय तथा उऩचाय सम्फन्धी कामवषर्मध, २०७५ भा खोजी, उद्दाय य उऩचायको 
प्रषिमा उल्रेख यहेको तय मस्तो प्रषिमा ऩारना नगनेराई कडा कायर्ाहीको कानूनी व्मर्स्था हनुऩुने 
मसका रामग सॊघीम ऩमवटन ऐन तजुवभाका िभभा मस सम्फन्धी सजामको व्मर्स्था गरयन ुऩने ।  

३.८  सराभी दस्तयु/योमल्टी सम्फन्धी सधुाय 
 सम्ऩकव  अमधकृत खचव, पोहोय भैरा व्मर्स्थाऩन शलु्क, र्ृत्तघचत्रअनभुमत, सञ्चाय उऩकयण, Icefall charge, 

Rope fixing chargeसफैराई सभारे्श गयेय सयोकायर्ाराहरु सभेतको सभन्र्मभा सन ्२०२० ऩमछ 
राग ुहनुे गयी भात्र हारको सराभी दस्तयुराई फैऻामनक आधायभा फषृि गने । 

 ८ हजाय भामथका अन्म षहभारहरुको सराभी दस्तयु तरुनात्भक रुऩभा न्मून यहेको ऩाइएकोरे ८ 
हजाय मभटय तथा अन्म सफै षहभारहरुको सराभी दस्तयु फढाउदा उऩमकु्त हनुे ।  
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१.२.९  सधुायका प्राप्त अन्म षर्षर्ध सझुाफहरु 

क  ऩर्वतायोहण सम्फि सधुायका अन्म षर्िमहरु 
 सगयभाथा रगामत नेऩारका ८ हजाय मभटय भामथका षहभार आयोहण गने षर्देशी 

आयोहीहरुका रामग ऩरयचम ऩत्र जायी गयी  मनशलु्क प्ररे्शाऻा  (VISA) को व्मर्स्था गने तथा 
सद्भार् याजदूतको रुऩभा मरने व्मर्स्था गने । 

 ऩर्वतायोहणका कामवभा एक दरभा कमत कभवचायी आर्श्मक ऩछवन ्सो को न्मूनतभ ्सॊख्मा 
एषकन गयी आयोही तथा कभवचायीको सॊख्माको अनऩुात मभराएय आयोहण गमतषर्मध सॊचारन गने 
प्रफन्ध गने । 

 कुनै एक र्हउुद्देश्मीम ऩर्वतायोही दरका रामग ऩमवटन षर्बाग, सूचना तथा सञ्चाय, गहृ, याषिम 
मनकुञ्ज तथा फन्मजन्तु सॊयऺण नकाम फाट खषटने गयेको ऩाइन्छ । मस षकमसभको ऩिमतको 
अन्त्म गयी एउटा दरका रामग एक भात्र सम्ऩकव  अमधकृत यहने प्रफन्ध गने । 

 कुनै ऩमन षहभारको आधायघशषर्यभा एउटाबन्दा फढी Helipad मनभावण नगने । आधाय घशषर्यभा 
हेमरप्माड फनाउॉ ‘दा Take off य Land गदाव Camp site राई असय नऩने गयी Medical Station 
जस्तै} HRA EBC Clinicको नघजक हनुे गयी मनभावण गने प्रफन्ध गने । 

 आऩतकामरन उद्दाय बन्दा र्ाहेक कुनै ऩमन हेरीकप्टयरे रे्श क्माम्ऩ बन्दाभामथ उडान गनव 
नऩाउने व्मर्स्था गने । 

 ख  ऩदमात्राभा गनुव ऩने सधुाय सम्फन्धी 
१ मनघित उचाई (३ हजाय मभटय) बन्दा भामथ ऩदमात्राभा जाने हयेक ऩदमात्री रे नेऩार 

सयकायफाट इजाजत ऩत्र प्राप्त टे्रषकङ्ग कम्ऩनीभापव त इजाजत ऩत्र प्राप्त ऩथ प्रदशवक र्ा सहमोगी 
साथ ऩदमात्रा गनुवऩने व्मर्स्था कानूनी रुऩरे अमनर्ामव गयाउने । 

२ ऩदमात्रा सॊचारन गदाव षर्मधर्त रुऩभा नेऩार सयकाय फाट इजाजत ऩत्र  प्राप्त टे «षकङ एजेन्सी 
भापव त सॊचारन हनुऩुने य  ऩदमात्रा सॊचारन गदाव “ऩदमात्रा अनभुमत” को ब्मफस्था गयी उक्त 
अनभुमत ऩत्र ऩमवटन मफबाग भापव त प्रदान गने व्मर्स्था मभराउन उऩमकु्त हनुे ।  

३ सॊघीम सॊयचना अनरुुऩ Trekkers' Information Management System (TIMS) ऩनुवसॊयचना गनव 
आर्श्मक छ । नेऩार ऩमवटन फोडव य टान फीचको सम्झदायीभा सञ्चामरत TIMS प्रणारी उद्देश्म 
अनरुुऩ याम्रोसॉग सञ्चारनभा आउन सकेको छैन । TIMS को अर्धायणा अनरुुऩ ऩदमात्रीको 
सूचना अद्यार्मधक याख्न,े ऩदमात्रा भागवको स्तयोन्नमत य नमाॉ खोजी गने, मस ऺेत्रभा सॊरग्न 
जनशघक्तको ऺभता फषृि गनुवका साथै मसका रामग ऩदमात्रा सम्फन्धी छाता सॊस्थासॉगको 
सहकामवभा ऩमवटन षर्बागभापव त व्मर्स्थाऩन गने प्रणारी षर्कास गनुवऩने । साथै इजाजत ऩत्र 
प्राप्त टे्रषकङ कम्ऩनीभापव त षर्मधर्त रुऩभा ऩदामात्रा गने ऩमवटकको हकभा भात्र जायी गने 
प्रणारी षर्कास गनुव ऩछव ।  

४ हार धेयैथयी मनकामफाट मरईदै आएका षर्मबन्न थयी ऩमवटन शलु्क  एकद्वाय नीमतफाट मरने 
व्मर्स्था फनाइन ुऩने ।  
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५ सॊयघऺत ऺेत्रको रामग मरने अनभुमत, याषिम मनकुञ्जको रामग मरने अनभुमत रगामत अन्म ऺेत्रको 
रामग मरने अनभुमतहरु एकिाय प्रणारीफाट सफै ऩमवटन षर्बागफाट मरने व्मर्स्था गने । 
मसको याजश्व फाॉडपाडको फैऻामनक ऩिमत प्रभाणी फनाउने । 

६ ऩदमात्राको िभभा ऩमवटकरे गने पोहोयराई उघचत व्मर्स्थाऩन गनव षर्मबन्न स्थानहरुभा Garbage 

Collection Point खडा गनुवऩने । 

७ ऩदमात्राको िभभा षर्मबन्न स्थानभा Information Board को व्मर्स्था गनुवऩने । 

ग∙  मनिेमधत ऺेत्रभा गनुवऩने सधुाय 

 मनिेमधत ऺेत्रराई सभामानकूुर ऩनुयार्रोकन गयी सीमभत रुऩभा मनमघन्त्रत र्ा षर्शेि ऺेत्रको 
रुऩभा अर्रम्फन गरयन ुऩछव । 

 मस्ता ऺेत्रभा ऩमन अन्म ऺेत्रभा जस्तै गयी टे्रषकङ एजेन्सीफाट भात्र ऩदमात्रा सॊचारन गदाव 
“ऩदमात्रा अनभुमत ” को ब्मफस्था गयी उक्त अनभुमत ऩत्र ऩमवटन मफबाग भापव त प्रदान गने 
व्मर्स्था हनुऩुने । 

 मस्ता ऺेत्रभा गनव हनुे/नहनुे कामवहरुको षर्र्यण सभेषटएको Hand Book फनाई मथेि जानकायी 
हयेक ऩमवटकहरुराई ददनऩुने ।   

 मस्ता ऺेत्रभा यहेको सयुऺा ऩोि/र्ाडेन ऩोिराई थऩ गयी सयुऺा व्मर्स्थाराई थऩ भजफतु  य 
प्रबार्कायी फनाउन ुऩने ।  

 मस्ता ऺेत्रभा एक भात्र ऩमवटकरे ऩमन ऩथ प्रदशवक र्ा सहमोगी मरएय जान ऩाउने व्मर्स्था गरयन ु
ऩने । 

 मस्ता ऺेत्रको जानकायीको सम्फन्धभा षर्मबन्न स्थानभा Information Board को व्मर्स्था गनुवऩने 
। मस्ता ऺेत्रभा गैय काननुी कामवहरु बएभा एजेन्सी , गाईड तथा स्र्मभ्   ऩमवटकराई काननु 
अनसुाय कायर्ाहीको बामगदाय तलु्माउने । 
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कामावन्र्मन खण्ड 
उऩमुवक्त सझुाफहरु कामावन्र्मन गने तरयकाहरु मनम्नफभोघजभ प्रस्ततु गरयएको छ । 

१ ऩर्वतायोहण सम्फन्धी मनमभार्री, २०५९ यहेका व्मर्स्थाभा ऩरयर्तवन गयेय भात्र सधुाय गनव सषकने 
षर्िमका रामग सॊस्कृमत, ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको कानून शाखा प्रभखुको नेततृ्र्भा 
ऩमवटन षर्बागको कानून शाखाको सभेत प्रमतमनमधत्र् हनुे गयी ऐन य मनमभार्री ऩरयभाजवनका रामग 
कामावयम्ब गनुव ऩने ।  

२ ऩमवटन ऐनभा सभारे्श गनुवऩने षर्िमहरु ऩषहचान गयी सॊघीम ऩमवटन ऐन तजुवभाको िभभा सभारे्श 
गरयनऩुने। 

३ सम्ऩकव  अमधकृत, आयोही, उचाईभा काभ गने जनशघक्त, आयोहण व्मर्स्थाऩन गने टे्रषकङ्ग एजेन्सीको 
भाऩदण्ड य मस्ता व्मघक्त तथा मनकामरे ऩारना गने आचायसषहॊता तमाय गयी मथाशीघ्र राग ुगनुव 
ऩने ।  

४ मनिेमधत ऺेत्र सम्फन्धभा उठेका षर्िम के कसयी सम्फोधन गनव सषकन्छ बने्न षर्िमभा सॊस्कृमत, 
ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, गहृ भन्त्रारम य सयोकायर्ाराफीच गहन छरपर गयी 
उऩमकु्त मनकास ऩषहचान हनुऩुने ।  

५ सॊस्कृमत, ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमरे ड्रोन, घफ्रमभङ्ग, प्मायाग्राइमडङ्ग जस्ता षर्िम 
सम्फोधनका रामग सम्फघन्धत मनकामका प्रमतमनमध सभेत सॊरग्न गयी प्रषिमा सयमरकयणका 
सम्फन्धभा छरपर गयी भाग सम्फोधनको रामग आर्श्मक ऩहर गरयन ुऩने । मसफाट नेऩारराई 
चरघचत्र ऩमवटनको दृषिरे सभेत ऩफविन गनव सषकने देघखन्छ ।  

 


