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खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                                                                                                                         २०४४।७।२ 

संिोधि 

   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई  

  संिोधि गिे नियमावली, २०७०  २०७०।१।३० 

 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 
िेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बिाएको छ ।  

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको िाम “खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४” 
रहेको छ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

२.  पररभाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,- 

(क)  “ऐि” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐि, २०२९ सम्झि ुपछथ ।  

(ख) “निकुञ्ज” भन्नाले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्झि ुपछथ । 

(ग)  “संरक्षक” भन्नाले निकुञ्जको प्रिासिको अनभभारा भएको निकुञ्जको मखु्य 
अनधकृत सम्झि ुपछथ ।  

(घ)  "सहायक संरक्षक” भन्नाले निकुञ्जको सहायक संरक्षक सम्झि ुपछथ ।  

(ङ)  "धानमथक के्षत्र" भन्नाले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रको कुिै के्षत्रमा नसमाकन ि गरी 
धानमथक के्षत्र भिी छुट्याइएको के्षत्र सम्झि ुपछथ ।  

(च)  "स्थािीय व्यशि" भन्नाले निकुञ्जको के्षत्रले घेररएको वा निकुञ्जसँग जोनडएको 
गाउँमा स्थायी बसोबास गरेको व्यशि सम्झि ुपछथ ।  

(छ)  "ष्ट्रवभाग" भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग सम्झि ुपछथ ।  

३.  निकुञ्जको नसमािा: निकुञ्जको नसमािा ऐिको दफा ३ बमोशजम िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा 
सूचिा प्रकाशित गरी तोष्ट्रकददए बमोशजम हिुेछ ।  
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४.  निकुञ्जनभत्र प्रवेि: निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ चाहि े व्यशिले संरक्षकबाट अिसूुची-१ बमोशजमको 
प्रवेिपत्र नलि ुपिेछ र प्रबेिपत्र नलंदा अिसूुची -२ बमोशजमको दस्तूर लाग्िेछ ।  

५.  प्रवेि निषधे गिथ सक्ि:े निकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग संरक्षकले निकुञ्जनभत्र कुिै पनि व्यशिको प्रवेि 
निषेध गिथ सक्िेछ ।  

तर यसरी प्रवेि निषेध गदाथ स्थािीय व्यशि तथा निकुञ्ज भएर मात्र पगु्ि सष्ट्रकिे गाउँको 
व्यशिलाई निकुञ्जको बाटो भएर आवत जावत गिथ रोक लगाएको वा नियम २० बमोशजमको 
तोष्ट्रकएको बाटोबाट आवागमि गिथ रोक लगाएको मानिि ेछैि ।  

६.  निकुञ्जमा प्रवेि आफ्िो दाष्ट्रयत्वमा हिु:े प्रवेिपत्र नलई वा िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिलाई 
निकुञ्जनभत्र कुिै ष्ट्रकनसमको हािी िोक्सािी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा निजको मतृ्य ुभएमा 
समेत त्यस्तो हािी िोक्सािी चोटपटक वा मतृ्य ुभए वापत क्षनतपूनतथको निनमत्त िपेाल सरकार 
शजम्मेवार हिुछैेि ।  

७.  निकुञ्जनभत्र निष्ट्रषद्ध कायथहरू: संरक्षकको नलशखत अिमुनत िनलई कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र 
देहायका कायथहरू गिथ गराउि पाउिे छैि . 

(क) जिुसकैु प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु agf]6 बिाउि वा भोग गिथ,  

(ख) कुिै भ–ूभागमा कब्जा गिथ, बिस्पनत सफा गिथ वा िोक्सािी परु् याउि, आवाद 
गिथ, खेती गिथ वा कुिै बाली उब्जाउि वा काट्ि,  

(ग) घरपालवुा जीवजन्त ुवा पंक्षी चरी चराउि र नतिीहरूलाई खोला वा पोखरीमा 
पािी खवुाउि,  

(घ) रुख, ष्ट्रवरुवा, झाडी वा अन्य कुिै विस्पनत काट्ि, ढाल्ि, हटाउि, छेक्ि, 
छाँट्ि वा त्यस्तो विस्पनत सकु्िे कुिै काम गिथ वा त्यस्तो बिस्पनतमा आगो 
लगाउि वा अरु कुिै प्रकारको हािी िोक्सािी परु् याउि,  

(ङ) कुिै स्थािमा रात ष्ट्रवताउि, क्याम्प गिथ वा आगो बाल्ि,  

(च) ढुङ्गा बालवुा वा खािी खन्न वा कुिै खनिज पदाथथ माटो वा अन्य त्यस्तै पदाथथ 
हटाउि वा कुिै ष्ट्रकनसमले जग्गालाई क्षनत परु् याउि,  

(छ) निकुञ्जनभत्र वग्िे िदी, खोला वा पािीको कुिै श्रोत थनु्न, फकाथउि वा त्यसमा 
कुिै हािीकारक वा ष्ट्रवस्फोटक पदाथथहरू प्रयोग गिथ,  

(ज) वाष्ट्रहरी वातावरणमा हकेुको (एक्जोष्ट्रटक) ष्ट्रवरुवा, जीवजन्त ुवा पंक्षी निकुञ्जनभत्र 
ल्याउि वा छाड्ि ।  

तर खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापिा हिु ु अशघ निकुञ्जनभत्र कािूिी अनधकार पाई 
वसेका स्थािीय बानसन्दाहरूको आफ्िो हक भोगको जग्गामा यो नियम लागू हिुेछैि ।  
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८.  धानमथक क्षते्रनभत्र निष्ट्रषद्ध कायथहरू: कुिै पनि व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रका धानमथक के्षत्रनभत्र 
देहायका कायथहरू गिथ पाउिछैेि:- 

(क)  कुिै पि,ु पंक्षीलाई मािथ, बली चढाउि वा मास ु ष्ट्रवक्री गिथ, खाि वा 
खवुाउि,  

(ख)  कुिै मादक पदाथथ नबक्री गिथ वा सेवि गिथ,  

(ग)  पूजा तथा अन्य धानमथक कायथको लानग बाहेक धमथिालामा रात ष्ट्रवताउि,  

(घ)  चरी चराउि वा गोठ राख्न,  

(ङ)  तोष्ट्रकएको के्षत्रमा बाहेक अन्य के्षत्रमा आगो बाल्ि ।  

९.  साथमा राख्न, लैजाि वा प्रयोग गिथ िपाइि े वस्तहुरू: संरक्षकको नलशखत अिमुनत िनलई कुिै 
व्यशिले निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ वा रहँदा वा नियम २० बमोशजम तोष्ट्रकएको बाटोबाट ष्ट्रहंड्दा 
देहायका चीज वस्तहुरू साथमा लैजाि, राख्न वा प्रयोग गिथ पाउिेछैि:- 

(क)  धिषुवाण, भाला, दजथि, पासो, जाल, धराप, वा चोट परु् याउि सक्िे वा गोली 
प्रयोग हिुे जिुसकैु हातहनतहार, खरखजािा, ष्ट्रवष, ष्ट्रवष्फोटक पदाथथ वा सो प्रयोग 
गिे साधिहरू,  

(ख)  आखेटोपहार वा कुिै वन्यजन्तकुा सकेुको वा आलो मास ु।  

तर स्थािीय व्यशि र निकुञ्ज भएर मात्र पगु्ि सष्ट्रकिे गाउँको व्यशिले 
आफ्िो घरायसी कामको लानग खकुुरी, बन्चरो र यस्तै हातहनतयार मात्र 
निकुञ्जनभत्रबाट लैजाि बाधा पिेछैि ।  

१०.  विस्पनत वा अन्य चीज वस्तलुाई क्षनत परु् याउि िहिु:े कसैले निकुञ्जनभत्र वा वाष्ट्रहरबाट आगो 
लगाई वा अन्य कुिै ष्ट्रकनसमले निकुञ्जनभत्रको विस्पनत, झारपात वा अन्य चीज वस्तलुाई क्षनत 
परु् याउि हुँदैि ।  

११.  वन्यजन्त ुवा पंक्षीको शिकार गिथ र पंक्षी वा कीट ष्ट्रकटाणकुो फुल, गुडँ वा गोला नबगािथ िहिु:े 
निकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग उपयिु हिुे काम गिे वा बैज्ञानिक अिसुन्धािको निनमत्त िमूिा संकलि 
गिथ ऐि अन्तगथत इजाजत प्राप्त गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा संरक्षकको नलशखत अिमुनत प्राप्त 
िगरी कुिै व्यशिले निकुञ्जनभत्र कुिै पनि वन्यजन्त ुवा पंक्षीलाई शिकार गिथ, लखेट्ि वा तसाथउि 
वा कुिै पनि वन्यजन्त,ु पंक्षी वा कीट ष्ट्रकटाणलुाई मािथ, पक्रि वा चोट परु् याउि वा अन्य कुिै 
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पनि पंक्षी वा कीट ष्ट्रकटाणकुो फुल, गुडँ वा गोला हटाउि नबगािथ वा खलबल्याउि वा कुिै कीट 
ष्ट्रकटाण,ु माछा वा प्राकृनतक उपज संकलि गिथ   हुँदैि ।  

१२.  अिमुनत िनलई माछा मािथ िपाइि:े (१) कुिै व्यशिले अिसूुची अिसूुची -२ बमोशजम लाग्ि े
दस्तूर नतरी संरक्षकबाट अिसूुची -३ बमोशजमको ढाँचाको अिमुनतपत्र िनलई निकुञ्जनभत्र रहेको 
खोला वा पोखरीको माछा मािथ हुँदैि ।  

(२) धानमथक के्षत्रनभत्रको खोला वा पोखरीमा माछा मािथ पाइि ेछैि ।  

(३) यस नियम बमोशजम अिमुनतपत्र नलई माछा मािथ चाहिे व्यशिले माछा मादाथ बल्छी 
बाहेक अन्य साधि प्रयोग गिथ हुँदैि ।  

(४) उपनियम (१) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि चैत्र १ गतेदेशख 
आशिि मसान्तसम्म माछा मािथ पाइि ेछैि।  

१३. नबभागको पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिे: कसैले निकुञ्जनभत्र अिसुन्धाि सम्बन्धी कुिै काम गिथ चाहेमा 
ष्ट्रवभागको पूवथ स्वीकृनत प्राप्त गरी त्यस्तो काम गिथ सक्िेछ । त्यसरी स्वीकृनत प्राप्त गरी गरेको 
अिसुन्धािको एकप्रनत नबभाग समक्ष पेि गिुथ पिेछ ।  

तर अिसुन्धाि कायथ गिे इजाजत प्राप्त व्यशिले निकुञ्जको ष्ट्रहतको प्रनतकूल असर पिे 
कुिै काम कारबाही गिुथ हुदैँि । निकुञ्जको ष्ट्रहतको प्रनतकूल असर पिे काम कारबाही गरेकोमा 
त्यस्तो कायथ संरक्षकले तत्काल रोकी सम्पूणथ ष्ट्रववरण सष्ट्रहत नबभागमा पठाउि ुपिेछ र नबभागले 
पनि त्यसरी आएको ष्ट्रववरणमा आवश्यक जाँचबझु गदाथ निकुञ्जको ष्ट्रहतको प्रनतकूल असर पिे 
काम कारबाही गरेको ठहरे त्यस्तो अिसुन्धाि कायथ गिथ इजाजत रद ग गिथ सक्िेछ ।  

१४.  पोष्टर टासँ्ि वा राख्न िपाउि:े निकुञ्जको प्रयोजिको लानग निकुञ्जको कायाथलयको कमथचारीले 
बाहेक निकुञ्जनभत्र अरु कसैले पनि कुिै ष्ट्रकनसमको शचन्हपट, सूचिापट, ष्ट्रवज्ञापि वा अन्य यस्तै 
ष्ट्रकनसमका पोष्टरहरू टाँस्ि वा राख्न पाउिे छैि । 

१५.  बाजाहरू बजाउि िपाइि:े निकुञ्जनभत्रको धानमथक स्थल वा निवास स्थाि, होटल, लज वा रेषु्टराँमा 
बाहेक अन्यत्र कसैले रेनडयो, टेप रेकडथ वा अन्य कुिै बाजाहरू बजाउि पाउि ेछैि ।  

१६.  फोहर मैला गिथ वा फाल्ि िपाउि:े कसैले निकुञ्जनभत्र फोहर मैला गिथ वा फोहर फाल्ि हुँदैि ।  

१७.  ष्ट्रवषाल ुपदाथथ फ्याकँ्ि, हाल्ि वा छिथ िपाइि:े निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्जनभत्र पगु्िे गरी बाष्ट्रहरबाट कुिै 
पनि व्यशिले कुिै ष्ट्रकनसमको कीटिािक ष्ट्रवष वा रासायनिक पदाथथ वा लागू वा ष्ट्रवषाल ुपदाथथ 
फ्याँक्ि वा निकुञ्ज भएर बग्िे िदी, खोला वा पािीको अन्य कुिै श्रोतमा हाल्ि वा छिथ वा 
निकुञ्जनभत्र पगु्िे गरी अरु तररकाबाट हाल्ि समेत हुँदैि ।  
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१८. इिारा संकेत मान्न ु पिे: निकुञ्जको के्षत्रनभत्र सबै सवारी चालक, पैदल यात्री वा तीथथयात्रीले 
निकुञ्जको कमथचारीले गरेको इिारा वा संकेतलाई वा त्यस्तो इिारा वा संकेत जिाउिको लानग 
राशखएको कुिै शचन्हपट बमोशजम सवारी चलाउि ुर ष्ट्रहंडि ुपिेछ ।  

१९. आवागमिमा प्रनतबन्ध: होटल, लज वा तोष्ट्रकएको स्थािमा बाहेक संरक्षकको नलशखत अिमुनत 
नबिा साँझ सात बजेदेशख नबहाि पाँच बजेसम्म कसैले निकुञ्जनभत्र पस्ि वा ष्ट्रहंडडुल गिथ वा याक 
वा खच्चड लगायतका कुिै पनि ष्ट्रकनसमको सवारी ष्ट्रहंडाउि हुँदैि ।  

तर स्थािीय व्यशि वा निकुञ्ज भएर मात्र पगु्ि सष्ट्रकिे गाँउको व्यशिलाई निकुञ्जको 
बाटो भएर आवात जावत गिथ वा सरकारी कमथचारीले आफ्िो काम काजको नसलनसलामा कुिै 
पनि समयमा निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ वाधा पिे छैि ।  

२०.  बाटोको सषु्ट्रवधा: (१) संरक्षकले निकुञ्जनभत्र सवथसाधारणको सषु्ट्रवधाको लानग अिसूुची -४ मा 
तोष्ट्रकए बमोशजमको बाटोबाट पैदल यात्रा गिथ, घरपालवुा जीवजन्त ुष्ट्रहंडाउि वा याक वा खच्चड 
लगायत कुिै पनि ष्ट्रकनसमको सवारी ष्ट्रहंडाउि, शचन्हपट लगाई त्यस्तो बाटो तोष्ट्रक ददि सक्िेछ र 
सवथसाधारण जिताले पनि त्यसरी शचन्हपट लगाई तोष्ट्रकददएको बाटो मात्र उपयोग गिुथ पिेछ । 

(२) संरक्षकको नलशखत अिमुनत ष्ट्रविा कुिै पनि अवस्थामा कसैले उपनियम (१) 
बमोशजम शचन्हपट लगाई तोष्ट्रकददएको बाटो छोडी अन्य बाटोको प्रयोग गिथ पाउि ेछैि ।  

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि प्रनतकूल मौसममा शचन्हपट 
लगाई तोष्ट्रकददएको कुिै बाटो बन्द गिथ उपयिु ठािेमा मौसम अिकूुल िहनु्जेलसम्म संरक्षकले 
सो बाटो बन्द गिथ सक्िेछ ।  

२१.  सवारी साधि वा घरपालवुा जीवजन्त ुपक्री कारबाहीको लानग बझुाउि:े यस नियमावली बमोशजम 
निकुञ्जनभत्र सषु्ट्रवधा ददइएको बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट सवारी साधि वा घरपालवुा जीवजन्त ु
ष्ट्रहडाएको भेष्ट्रटएमा संरक्षक वा निजले खटाएको कमथचारीले त्यस्तो सवारी साधि वा घरपालवुा 
जीवजन्त ुपक्री सम्बशन्धत अनधकारी समक्ष कारबाहीको लानग बझुाउिेछ ।  

२२.  नगरफ्तार गिथ सष्ट्रकि:े (१) संरक्षकबाट वारे्ट प्राप्त गरी सहायक संरक्षक, वन्यजन्त ुसरुक्षा गाडथ 
वा निकुञ्जका अन्य कमथचारीले कुिै व्यशिलाई ऐिको बशखथलाप काम गरेको अनभयोगमा गररफ्तार 
गिथ वा त्यस्तो व्यशिको घर, मालसामाि वा सवारी साधिको खाितलासी नलि सक्िछे ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै अनभयिु भागी जाि े
अवस्था भएमा ष्ट्रविा वारे्ट पनि सहायक संरक्षक, रेञ्जर वा जमदार दजाथसम्मका वन्यजन्त ुसरुक्षा 
गाडथले अनभयिुलाई पक्राउ गिथ वा निजको सरसामाि वा सवारीको खाितलासी नलि सक्िेछ ।  
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२३.  निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ पालिा गिुथ पिे कुराहरू: प्रवेिपत्र नलई वा िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे 
प्रत्येक व्यशिले देहायका कुराहरूको पालिा गिुथ पिेछ:- 

(क)  निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरेपनछ आफ्िो वा आफ्िो साथमा जािे पथप्रदथिक, भररया, 
भान्छे वा अन्य व्यशिले प्रयोग गरेका खािेकुराहरू, बट्टाहरू, मादक पदाथथ वा 
अन्य वस्तकुा शििीहरू, ष्ट्रफनलमका रीलका बट्टाहरू, प्याक गिे कागजपत्रहरू, 
प्लाष्ट्रष्टकका थैलाहरू, अशक्सजिका भाडा वा नसनल्डर, अन्य फ्याँष्ट्रकि े
सरसामग्रीहरू संरक्षक वा निकुञ्जका अन्य कुिै कमथचारीले तोकेको ठाउँमा 
फाल्ि ुपिेछ ।  

(ख)  निकुञ्जनभत्र आफ्िो र आफ्िो साथमा जािे पथप्रदिथक, भररया, भान्छे वा अन्य 
कुिै व्यशिको दैनिक उपभोगको लानग चाष्ट्रहिे काठ, दाउरा, स्याउला र पालको 
ष्ट्रकला वा कुिै अन्य प्रयोजिको लानग चाहिे काठ निकुञ्जको झाडी, बटु्याि वा 
ढलेको रुख वा खडा रुख समेतबाट प्रयोग गिुथ हुदैँि र त्यस्तो काठ दाउरा 
स्थािीय व्यशिबाट खररद गिथ समेत हुँदैि ।  

(ग)  निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ आफ्िो र आफ्िा साथमा जािे पथप्रदिथक, भररया, भान्छे 
वा अन्य कुिै व्यशिको लानग पयाथप्त मात्रामा चाष्ट्रहिे मष्ट्रट्टतेल, ग्याँस, पेट्रोल वा 
अन्य यस्तै इन्धि निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे बखत आफूसंग साथमा हिु ुपिेछ ।  

२४.  प्रवेि दस्तरूमा छुट: (१) सरकारी काम कारबाहीको नसलनसलामा कुिै कमथचारी निकुञ्जनभत्र प्रवेि 
गदाथ दस्तूर लाग्िे छैि ।  

(२) कसैले निकुञ्जनभत्र पिे कुिै धानमथक स्थलमा आफ्िो परम्परा अिसुार पाठपूजा वा 
दिथि गिथको लानग निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ दस्तूर लाग्ि ेछैि ।  

(३) निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्ज भएर मात्र पगु्ि सष्ट्रकिे गाउँमा स्थाष्ट्रपत सावथजनिक संस्थामा 
काम गिे िेपाली तथा गैरिपेाली कमथचारीलाई र त्यस्तो संस्थाको सेवा उपभोग गिे व्यशिलाई र 
नियम २० बमोशजम बाटोको सषु्ट्रवधा प्रयोग गिे स्थािीय व्यशिलाई प्रवेि दस्तूर लाग्िे छैि ।  

(४) नियम ३१ बमोशजम िपेाल सरकारनसत करार गरी कुिै सेवा संचालि गिे व्यशि 
वा संस्थाको कमथचारीको प्रवेि दस्तूरको हकमा सोही करारमा लेशखए बमोशजम हिुेछ ।  

(५) निकुञ्जको अध्ययि भ्रमण गिथ चाहिे  कुिै शिक्षण संस्था वा अन्य कुिै संस्थाको 
व्यशि वा दललाई निकुञ्जनभत्र संरक्षकले नि:िलु्क प्रवेि गिथ ददि सक्िछे ।  
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२५.  दघुथटिा तथा मतृ्य ुभएमा सूचिा गिुथ पिे:  निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे कुिै व्यशि दघुथटिामा परेमा वा 
मतृ्य ुभएमा त्यस्तो व्यशिनसत साथमा गएका अन्य व्यशिले सो कुराको सूचिा िशजकको प्रहरी 
चौकी वा निकुञ्जको कायाथलयमा गिुथ पिेछ ।  

२६.  के्षत्र छुट्याउि सक्ि:े निकुञ्जको व्यवस्थापिको लानग संरक्षकले आवश्यकता अिसुार निकुञ्जलाई 
ष्ट्रवनभन्न के्षत्रमा बगीकरण गिथ सक्िेछ ।  

२७.  काठ दाउरा ददि सष्ट्रकि:े (१) घर बिाउि वा घर ममथत गिथ काठ दाउरा नलि चाहिे  स्थािीय 
व्यशिले बि पैदावार नबक्री ष्ट्रवतरण सम्बन्धी प्रचनलत नियम बमोशजमको दस्तूर बझुाएमा 
संरक्षकले त्यस्तो व्यशिलाई अिसूुची -५ बमोशजमको काठ दाउरा नलि पाउिे पूजी ददि   

सक्िछे ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददएको पूजी बमोशजमको काठ दाउरा सोही पूजीमा 
तोष्ट्रकएको के्षत्रबाट नलि ुपिेछ ।  

२८. खर, घासँ, निगालो वा लोिा ददि सष्ट्रकि:े (१) घर बिाउि, घर ममथत गिथ वा कुष्ट्रटर उ्ोगको 
लानग खर, घाँस, निगालो वा लोिा नलि चाहिे स्थािीय व्यशिले अिसूुची - २ मा तोष्ट्रकए 
बमोशजमको दस्तूर बझुाएमा संरक्षकले त्यस्तो व्यशिलाई अिसूुची -६ बमोशजमको खर, घाँस, 
निगालो वा लोिाको पूजी ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइएको पूजी बमोशजमको खर, घाँस, निगालो वा लोिा 
संरक्षकले तोकेको के्षत्रबाट तोकेको अवनधसम्म मात्र    ददइिेछ ।  

२९.  लगत नलि सष्ट्रकि:े संरक्षकले निकुञ्जको कायाथलयको अनभलेखको लानग स्थािीय व्यशिहरू तथा 
निजहरूको घर, खेतबारी र घरपालवुा जीवजन्तहुरूको लगत अिसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा 
नलि सक्िेछ ।  

३०.  निस्सा ददि र शचन्ह लगाउि सक्ि:े संरक्षकले निकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग स्थािीय व्यशिलाई 
पररचयको निस्सा ददि र निजहरूको घरपालवुा जीवजन्तलुाई शचन्ह लगाउि सक्िेछ ।  

३१.  चरी चराउि सक्ि:े आफ्िो घरपालवुा जीवजन्तलुाई निकुञ्जनभत्र चरी चराउि चाहि ेवा गोठ राख्न 
चाहिे स्थािीय व्यशिले अिसूुची -२ मा तोष्ट्रकए बमोशजमको दस्तूर बझुाउि पिेछ र त्यस्तो 
व्यशिलाई संरक्षकले तोकेको के्षत्रमा तोकेको अवनधको लानग चरी चराउि वा गोठ राख्न  
अिसूुची -८ बमोशजमको अिमुनतपत्र ददि सक्िछे ।  

तर निकुञ्जनभत्र चरीचराउि ददि मिानसव िहिु ेठािेमा संरक्षकले कुिै खास समयसम्मका 
लानग चररचराउि वा गोठ राख्न ेअिमुती बन्द गिथ सक्िछे ।  
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३२. िपेाल सरकारले निकुञ्जको ष्ट्रहतको लागी सेवा संचालि गिथ गराउि सक्ि:े (१) निकुdञ्जको ष्ट्रहतको 
लानग िेपाल सरकारले निकुञ्जनभत्र होटल, लज, छाप्रो, सावथजनिक यातायात वा यस्तै ष्ट्रकनसमको 
अन्य सेवा वा सषु्ट्रवधाको व्यवस्था आफैं  वा अन्य व्यशिनसत करार गरी संचालि गिथ गराउि 
सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम अन्य व्यशिबाट सेवा संचालि गराउँदा िेपाल सरकारले 
आवश्यकता अिसुार त्यसको ितथ तोक्ि सक्िछे ।  

(३) यो नियमावली लागू हिु ुभन्दा अशघदेशख निकुञ्जनभत्र संचालि भएका होटल, लज, 
रेषु्टराँ वा शचया पसलको मानलकले यो नियमावली प्रारम्भ भएको नमनतले ६ मष्ट्रहिानभत्र यस 
नियमावली बमोशजम िेपाल सरकारसँग करार गिुथ पिेछ ।  

३३.  मदु गा हेिे अनधकारी: (१) ऐि र यस नियमावलीको अन्तगथतका कसूर सम्बन्धी मदु गाको कारबाही 
र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार निकुञ्ज नभत्रको लानग निकुञ्जको संरक्षकलाई हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी देहायका कसूर 
सम्बन्धी मदु गाको कारबाही र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार सहायक संरक्षक रहेकोमा सहायक 
संरक्षकलाई  र निज िरहेकोमा रेञ्जरलाई हिुेछ:- 

(क) नियम ४ को बशखथलाप प्रवेिपत्र िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरेमा,  

(ख) नियम ७ को ख्ड (ग), (ङ) वा (च) को बशखथलाप कुिै काम कारबाही गरेमा 
वा सोही नियमको ख्ड (घ)  को बशखथलाप पाँचसय रुपैयाँसम्म मोल पिे वि 
पैदावारमा कुिै ष्ट्रकनसमले हािी िोक्सािी परु् याएमा,  

(ग)  नियम ८ को बशखथलाप धानमथक क्षेत्रनभत्र निष्ट्रषद्ध कायथ गरे गराएमा,  

(घ) नियम १२ को बशखथलाप अिमुनत िनलई माछा मारेमा, 
(ङ) नियम १४ को बशखथलाप कुिै शचन्हपट, सूचिा, ष्ट्रवज्ञापि वा पोष्टरहरु टाँसेमा वा 

राखेमा,  

(च) नियम १५ को बशखथलाप कुिै ष्ट्रकनसमको बाजा बजाएमा,  

(छ) नियम १६ को बशखथलाप फोहर मैला गरेमा वा फ्याँकेमा,  

(ज) नियम १८ को बशखथलाप इिारा वा संकेत िमािेमा,  

(झ) नियम १९ को बशखथलाप निकुञ्जनभत्र पसेमा, ष्ट्रहंडडलु गरेमा वा सवारी चलाएमा,  

(ञ) नियम २० को बशखथलाप तोष्ट्रकएको बाटो छोडी अन्यत्रबाट यात्रा गरेमा, 
घरपालवुा जीवजन्त ुष्ट्रहंडाएमा वा कुिै सवारी चलाएमा ।  
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३४.  निमाथण कायथ गिथ िपेाल सरकारको स्वीकृनत नलि ुपिे: निकुञ्जनभत्र कुिै सरकारी वा गैरसरकारी 
निमाथण कायथ वा योजिा संचालि गदाथ गराउँदा िेपाल सरकार वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयको 
स्वीकृनत नलि ुपिेछ ।  

३५.  प्रवेि िलु्क िलगाउि सक्ि:े िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी अवनध 
तोकी वा ितोकी िेपाली िागररकलाई निकुञ्जनभत्र प्रवेि िलु्क िलगाउि सक्िछे ।  

३६.  सहायक संरक्षकको अनधकार: निकुञ्जमा संरक्षक िभएको अवस्थामा नियम ३३ को उपनियम 
(१) बमोशजम मदु गा हेिे अनधकार बाहेक यस नियमावली बमोशजमको संरक्षकको अनधकार 
सहायक संरक्षकले प्रयोग गिथ पाउिेछ ।  

३७.  अिसूुचीमा संिोधि गिथ सक्ि:े िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी यस 
नियमावलीको अिसूुचीहरूमा संिोधि गिथ सक्िछे ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b|i6Ao M–  s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^# åf/f ¿kfGt/ ePsf zAbx¿M–  

æ>L % sf] ;/sf/Æ sf] ;§f æg]kfn ;/sf/Æ . 
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अिसूुची-१ 

(नियम ४ सँग सम्बशन्धत) 
िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
प्रवेिपत्र 

नस.िं. ................ 
नमनत: ......... 

१. प्रवेि पत्र नलिे व्यशि िाम, थर, वति:- 
२. उमेर:- 
३. िागररकता:- 
४. प्रवेि स्थाि:- 
५. प्रवेि दस्तूर:- 

प्रवेिपत्र प्रदाि गिे अनधकारीको:- 
िाम:- 
सही:- 
दजाथ:- 
कायाथलयको छाप:- 

द्रष्टव्य:  

१. प्रवेिपत्रको अको पषृ्ठमा निकुञ्ज सम्बन्धी नियमहरू उल्लेख गररएका छि ्।  

२. निकुञ्जनभत्र रहनु्जेल प्रत्येक व्यशिले प्रवेिपत्र आफ्िो साथमा राख्न ुपिेछ र निकुञ्जको सम्बशन्धत 
कमथचारीले हेिथ चाहेमा जिुसकैु बखत देखाउि ुपिेछ ।  
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अिसूुची-२ 

(नियम ४, १२, २८  र ३१ सँग सम्बशन्धत) 
दस्तूर 

(क) राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेि दस्तरू (प्रनतव्यशि प्रनतप्रवेि): 
िेपाली िागररकलाई  नि:िलु्क 

साकथ  मलुकुनभत्रका अन्य िागररकलाई  रु.  १००।– 

अन्य ष्ट्रवदेिी िागररकलाई  रु. १०००।– 

(दि वषथभन्दा मनुिका केटाकेटीलाई दस्तूर लाग्िे छैि) ।  

(ख) माछा मािे दस्तूर:   

िेपाली िागररकलाई  रु.   ५०।- 
साकथ  मलुकुनभत्रका िागररकलाई  रु.  २००।– 

अन्य /fi6«sf िागररकलाई  रु.  ५००।– 

(ग) क्याशम्पङ (बासबस्िे) दस्तूर(प्रनतव्यशि प्रत्येक रातको लानग): 
िेपाली िागररकलाई  रु.   ५०।- 
साकथ  मलुकुनभत्रका अन्य िागररकलाई  रु.  २००।– 

अन्य ष्ट्रवदेिी िागररकलाई  रु.  ५००।– 

(घ) खर, घाँस, निगालो र लोिा बापतको पूजी दस्तरु: 
 

खर र घाँस (प्रनतपूजी)  रु.    २।- 
निगालो (प्रनत भारी)  रु.    ५।– 

लोिा (प्रनत भारी) रु.   १५।- 
 

(ङ) चरी चराउिे वा गोठ राख्न ेदस्तूर (प्रनतगोटा, प्रनतगोठ): 
राँगा, भैंसी रु.   १०।- 
गधा, खच्चर रु.   १०।- 
गाई, गोरु रु.    ३।- 
भेडा, बाख्रा र अन्य यस्तै जीवजन्त ु रु.    २।- 

 

(च) हेनलकप्टर अवतरण प्रत्येक पटकको लानग  रु. २०००।– 

                                           
    मिति २०५७।२।९ को राजपत्रिा प्रकामिि सूचनाद्वारा सिंोधिि ।  
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(छ) नसिेमा (डकुमेन्ट्री ष्ट्रफल्म) छायाँकन ि दस्तरु: 

िेपाली िागररकलाई       रु.  ५०००।- 
साकथ  मलुकुनभत्रका िागररकलाई  रु.   २५०००।- 
अन्य ष्ट्रवदेिी िागररकलाई  य.ुएस. डलर १,०००.०० बरावरको िेपाली रुपैयाँ  

 

द्रष्टव्य: छायाँकन ि टोलीका साथ ष्ट्रवभागले एकजिा सम्पथक अनधकारी खटाउिछे ।  

द्रष्टव्य:  

प्रवेिपत्र वा अिमुनतपत्र िनलई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे वा उपरोि बमोशजम कुिै काम गिे 
व्यशिलाई तोष्ट्रकएको दस्तूरमा ित प्रनतित अनतररि दस्तूर नलई प्रवेिको अिमुनत ददइिेछ ।  

 

                                           
     मिति २०६४।१।३१ को राजपत्रिा प्रकामिि सूचना अनुसार थप ।  
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अिसूुची -३ 

(नियम १२ सँग सम्बशन्धत) 
िेपाल सरकार 

 वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
अिमुनतपत्र  

नस.िं.: ................. 
नमनत:............... 

 

अिमुनत पत्र  नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 
उमेर:- 
िागररकता:- 
माछा मािथ पाउिे खोला वा पोखरीको िाम, ख्ड:- 
माछा मादाथ पालि गिुथ पिे ितथ:- 
अिमुनत पत्र दस्तूर:- 

अिमुनतपत्र प्रदाि गिे अनधकारी:- 
िाम:- 
सही:- 
दजाथ:- 
कायाथलयको छाप:- 

 

 



www.lawcommission.gov.np 

 

14 
www.lawcommission.gov.np 

अिसूुची-४ 

(नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

बाटोहरू 

 

१. लोंखडा   खप्तड  शझग्रािा    मूलबाटो  

२. कुडौि    खप्तड  शझग्रािा    मूलबाटो  

३. रातो माटो   खप्तड  शझग्रािा    मूलबाटो  

४. बलेल्तो  सहस्र         नलङ्ग- खप्तड              शझग्रािा    मूलबाटो  
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अिसूुची-५ 

(नियम २७ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

 

 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
काठ दाउरा नलि पाइि ेपूजी 

 नस.िं.: ............ 

 नमनत:................ 

१. पूजी  नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 
२. उमेर:- 
३. िागररकता:- 
४. पूजी बहाल रहिे अवनध:- 
५. निकुञ्जनभत्र काठ दाउरा नलि पाउिे के्षत्र:- 
६. काठ दाउराको ष्ट्रकनसम र पररमाण:- 
७. टाँचा लगाउि पिेमा लगाइि ेटाँचाको ष्ट्रववरण:- 
८. पूजी दस्तूर:- 

पूजी ददिे अनधकारीको:- 
िाम:- 
सही:- 
दजाथ:- 
कायाथलयको छाप:- 
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अिसूुची-६ 

(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
 

 नस.िं.: ...........  
नमनत:................ 
 

 

खर/घासँ/निगालो/लोिा नलि पाउि ेपूजी 

 

१. पूजी  नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 
२. उमेर:- 
३. पूजी बहाल रहिे अवनध:- 
४. निकुञ्जनभत्र खर, घाँस, निगालो वा लोिा नलि पाउि ेके्षत्र:- 
५. खर, घाँस, निगालो वा लोिाको ष्ट्रकनसम र पररमाण:- 
६. पूजी दस्तूर:- 

पूजी ददिे अनधकारीको:- 
िाम:- 
सही:- 
दजाथ:- 
कायाथलयको छाप: 

द्रष्टव्य:- खर, घाँस, निगालो वा लोिाको पूजीको म्याद दि ददिसम्म मात्र कायम  
रहिेछ । 
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अिसूुची-७ 

(नियम २९ सँग सम्बशन्धत) 
 

िेपाल सरकार 

 वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
लगत नलि ेढाचँा  

१. गाउँको िाम:- 
२. गाउँ ष्ट्रवकास सनमनत र वडा:- 
३. पररवारको मखु्यको िाम:- 
४. पररवारको सदस्य संख्या:- 

(क) बाह्र वषथमानथको  (परुुष): ............ 
   (मष्ट्रहला): ............ 
(ख) बाह्र वषथसम्मको  (परुुष): ............... 

  (मष्ट्रहला): ............. 
५. पररवारको साक्षर संख्या:- 

(क) एस.एल.सी. वा सो सरह भन्दा तल (परुुष): ............ 
                            (मष्ट्रहला): ............ 
(ख) एस.एल.सी. वा सो सरह                  (परुुष): ............ 
                            (मष्ट्रहला): ............ 
(ग) एस.एल.सी. वा सो सरह भन्दा मानथ (परुुष): ............ 

                            (मष्ट्रहला): ............ 
 

६. घरपालवुा जीवजन्त:ु- 
जीवजन्तकुो ष्ट्रकनसम वा जात   भाले संख्या  पोथी संख्या   जम्मा संख्या  

याक, चौरी - - - 
भेडा, च्याङ्ग्ग्रा - - - 
बोका, बाख्रा - - - 
गाई, गोरु - - - 
भैंसी, राँगो  - - - 
घोडा, खच्चड - - - 

                                           
  klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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हाँस, कुखरुा तथा अन्य पंक्षी - - - 

कुकुर  - - - 
ष्ट्रवरालो - - - 
अन्य जिावर - - - 

७. घरको:- 
तल्ला:-............. 
गाह्रो:- (काठ, ढुङ्गा, ईट वा अन्य):- 
छािा.- (काठ, ढुङ्गा जस्ता, टीि वा अन्य):-   

शचम्िी (भएको वा िभएको):- 
अन्य ष्ट्रववरण (केही भए):- 

८. खेतवारी:- 
गोठ, खकथ  आदद के हो त्यसको ष्ट्रववरण:- 
खेत, बारी, खकथ  क्षेत्रफल:- 

९. ष्ट्रवष्ट्रवध:- 
(क) सानलन्दा चाष्ट्रहिे दाउराको अिमुानित भारी (प्रनतव्यशि):- 
(ख) घर ममथतको लानग चाष्ट्रहिे अिमुानित काठ:- 
(ग) घर ममथत तथा कुष्ट्रटर उ्ोगको लानग चाष्ट्रहिे खर, घाँस, निगालो वा लोिा (अिमुानित 

पररमाण) भारी:- 
(घ) चरी चराउिको लानग चाष्ट्रहिे अिमुानित जग्गा क्षेत्रफल ................... 
 

लगत नलिे अनधकारीको,- 
िाम: ................ 
सही: ................. 
दजाथ: ................ 
नमनत: ................. 
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अिसूुची -८ 

(नियम ३१ सँग सम्बशन्धत) 
िेपाल सरकार 

 वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कायाथलय, बाजरुा 
 

चरी चराउि वा गोठ राख्न पाउि ेअिमुनतपत्र  

 

नस.िं.: ................. 
नमनत:............... 

 

१. अिमुनतपत्र  नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 

२. उमेर:- 

३. घरपालवुा जीवजन्तकुो ष्ट्रकनसम र संख्या:- 

४. चरी चराउि वा गोठ राख्न पाउिे के्षत्र:- 

५. चरी चराउि वा गोठ राख्न े दस्तूर:- 

अिमुनतपत्र ददि ेअनधकारीको:- 
िाम:- 
सही:- 
दजाथ:- 

  

द्रष्टव्य:-   चरी चराउि वा गोठ राख्नको लानग ददइएको अिमुनतपत्र तीि मष्ट्रहिासम्मको लागी मात्र मान्य 
हिुेछ ।  


