
www.lawcommission.gov.np 

 

1 
www.lawcommission.gov.np 

 

 

ब�द�या राि	
य �नकु�ज �नयमावल�, २०५३ 

 

नेपाल राजप�मा 
का�शत �म�त 

२०५३।५।२४ 

 

 राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले 

(दएको अ+धकार 
योग गर. नेपाल सरकारले देहायका �नयमह0 बनाएकोछ ।  

 

१. सं���त नाम र �ार भ: (१) यी �नयमह0को नाम “ब(द5या राि��य 

�नकु�ज �नयमावल., २०५३” रहेकोछ ।  

(२) यो �नयमावल. तु6�त 
ार7भ हुनेछ ।  

२.  प#रभाषा: 9वषय वा 
स;गले अक< अथ5 नलागेमा यस �नयमावल.मा,- 

(क) “ऐन” भ�नाले राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ 

स7झनु पछ5 ।  

(ख) “ �नकु�ज” भ�नाले ब(द5या राि��य �नकु�ज, स7झनु पछ5 । 

 (ग) "सहायक संर!क” भ�नाले राि��य �नकु�जको सहायक संर!क 

स7झनु पछ5 ।  

(घ)  "सवार. साधन" भ�नाले मोटर इि�जन जडान भएको सवार. साधन 

स7झनु  

पछ5 ।  

(ङ)  "राजमाग5" भ�नाले �नकु�ज�भ� भएर गएको राजमाग5 स7झनु    

पछ5 ।  

 

३.  राि	
य �नकु�जको सीमाना: राि��य �नकु�जको सीमाना ऐनको दफा ३ 

बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
का�शत गर. घोषणा 

गFरए बमोिजम हुनेछ ।  

४.  राि	
य �नकु�ज'भ( �बेश: राि��य �नकु�ज�भ� 
बेश गन5 चाहन ेGयिHतले 

अनुसूची-१ बमोिजमको दIतुर बुझाउनु पनK छ । LयIतो दIतूर बुझाउने 

GयिHतलाई संर!क वा राि��य  �नकु�जको कुन ैकम5चार.ले अनुसूची -२ 

बमोिजमको 
वेशप�      (दनेछ ।   
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(२) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेOखएको भए ताप�न �नयम 

२० बमोिजम सु9वधा 
ाPत बाटो 
योग पनK GयिHतह0ले स7बि�धत 
वेश 

चौकRबाट अनुम�त �लई राि��य �नकु�ज�भ�बाट (हडंेमा कुनै दIतूर �तनु5 

पनK छैन ।  

(३) राि��य �नकु�जको अSययन Tमण गन5 चाहन े कुनै GयिHत, 

�श!ण संIथा वा अ�य कुन ै संIथाको टोल. वा सरकार. कम5चार.लाई 

संर!कले अनुसूची-३ बमोिजमको �न:शुUक 
वेशप� (दन सHनेछ ।  

५.  राि	
य �नकु�जमा �बेश आ,नो दा�य-वमा हुने: 
वेशप� �लई वा न�लई 

राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनK GयिHतलाई राि��य �नकु�ज�भ� कुन ै

Vक�समको हानी नोHसानी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा �नजको मLृय ु

भएमा समेत LयIतो हानी नोHसानी चोटपटक वा मLृयु भए वापत 

!�तपू�त 5को �न�मLत नेपाल सरकार िज7मेवार हुनछैेन ।  

६.  राि	
य �नकु�ज'भ( गन� �न0ष1 ग#रएका काय�ह3: संर!क वा सो कामको 

ला+ग नेपाल सरकारबाट अ+धकार 
ाPत कम5चार.को �लOखत अनुम�त न�लई 

कुनै प�न GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� देहायका कामह0 गन5 पाउन े

छैन:- 

(क) जुनसुकै 
कारको घर, छा
ो, आZय वा आकार बनाउन वा 

भोग गन5,  

(ख) कुनै भूभाग क[जा गन5, फा\न वा आवाद गन5, 

(ग) घरपालुवा पशु वा पं!ी चराउन वा �तनीह0लाई पानी 

खुवाउन,  

(घ) 6ख, 9व6वा, झाडी वा अ�य कुनै वन पैदावार का]न, 

ढाUन, हटाउन, छेHन, छाँ]न वा वन पैदावार सुHने कुनै 

काम गन5, आगो लगाउन वा अ6 कुनै Vक�समले हानी 

पु`  याउन,  

(ङ) Hया7प गन5 भनी छु]याइएको Iथान बाहेक अ�य� रात 

9वताउन वा Hया7प गन5,  

(च) Hया7प गन5 छु]याइएको Iथान  वा संर!कले तोVक(दएको 

Iथान बाहेक अ�य Iथानमा आगो बाUन,  
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(छ) �नयम २० बमोिजम तोVकएको बाटो बाहेक अ�य बाटो वा 

ठाउँबाट कुनै घरपालुवा पशु लैजान वा (हडंाउन ।  

७.  साथमा रा5न वा लैजान �नषेध ग#रएका व8तुह3: संर!कको �लOखत 

अनुम�त 9वना कुनै GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� 
बेश गदा5 वा रहँदा 

�नयम २० अ�तग5त तोVकएको बाटोबाट (ह\ंदा देहायका चीज वIतुह0 

साथमा लैजान, राdन वा 
योग गन5 पाउनेछैन:- 

(क) हातह�तहार, खरखजाना, 9वष, 9व�फोटक पदाथ5 वा सो 
योग 

गनK साधनह0,  

(ख)  आखेटोपहार वा कुनै ब�यज�तुको सुकेको वा आलो मासु ।  

(ग) धनुषवाण, भाला, जाल, पासो, धराप, गुलेल. वा चोट 

पु`  याउन सVकने अ�य यIतै बIतहु0 ।    

तर राजमाग5बाट सवार. साधनeवारा या�ा गनK (हडंन े

या�ुह0ले इजाजत 
ाPत  हातह�तयार साथमा  लैजान कुन ै

बाधा पनK छैन ।  

८.  ��त पु9  याउन नहुने: (१)  राि��य �नकु�जको सीमाना�भ� वा वा(हर 

आगो बाल. वा अ�य कुनै 
कारबाट राि��य �नकु�ज�भ�को वनIप�त, 

झारपात वा अ�य चीज वIतुलाई !�त पु̀   याउन हँुदैन ।  

(२) राि��य �नकु�ज�भ�को बाटो, पुल, मचान, घर काया5लय 

भवन, तारबार, +च�हपट वा अ�य कुनै +चजबIतुलाई !�त पु`  याउन हँुदैन 

।  

९.  बै<ा�नक अनुस>धानको ला?ग नमूना संकलन गन� सAकने: राि��य 

�नकु�जको (हतका ला+ग उपयुHत हुने काम वा बैgा�नक अनुस�धानको 

�न�मLत ऐन बमोिजम नमूना संकलन गन5 चाहन ेGयिHतले संर!क सम! 

�लOखत �नवेदन (दनु पनKछ ।  

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन पन5 आएमा संर!कले ऐनको 

अनुसूची -१ मा उUलेOखत व�यज�तु बाहेक अ�य व�यज�तुलाई पhR 

अनुस�धान गन5 आवiयक शत5ह0 तोकR वा नतोकR अनुम�तप� (दन सHनेछ 

।  



www.lawcommission.gov.np 

 

4 
www.lawcommission.gov.np 

 

 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम अनुम�तप� (ददंा लाjने दIतूर राि��य 

�नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण �नयमावल., २०३० बमोिजम हुनछे ।  

१०. 'शकार गन� र चराहCको गँुड हटाउन वा 0वगान� नहुने: राि��य �नकु�जको 

(हतको ला+ग उपयुHत हुने काम गन5 वा बैgा�नक अनुस�धानको �न�मLत 

नमूना स;कलन अनुम�त 
ाPत गरेकोमा बाहेक अ�य अवIथामा कुनै प�न 

GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� कुनै प�न व�यज�तुलाई मान5, पhन, 

लखे]न, तसा5उन वा चोटपटक पु`  याउन वा कुनै प�न पं!ीह6को फुल वा 

गँुड हटाउन, भLकाउन, 9वगान5 वा खलबUयाउन हँुदैन ।  

११.  माछा मान� अनुम�त 'लनु पनH: (१) राि��य �नकु�ज�भ�को नद., खोला 

नाला, ताल वा पोखर.मा माछा मान5 चाहन े GयिHतले अनुसुची -१ 

बमोिजमको दIतूर बझुाउनु पनKछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम दIतूर बुझाएप�छ संर!क वा राि��य 

�नकु�जका कम5चार.ले आवiयक शत5 तोकR वा नतोकR अनुसूची-४ दIतूर 

बुझाउनु पनKछ ।  

१२. नेपाल सरकारको पूव� 8वीकृ�त 'लनु पनH: (१)  नेपाल सरकारको पूव5 

Iवीकृ�त न�लई कुनै प�न GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� माटो, ढंुगा, 

बालुवा वा अ�य कुनै  ख�नज पदाथ5 खोkन, ख�न वा हटाउन पाउन ेछैन 

।  

(२) कसैले राि��य �नकु�ज�भ� अनुस�धान स7ब�धी कुन ै काम 

गन5 चाहेमा नेपाल सरकारको Iवीकृ�त 
ाPत गर. गन5 सHनेछ र LयIतोमा 

�नजले गरेको अनुस�धानको एक
�त नेपाल सरकार सम! पेश गनु5 पनKछ ।  

१३.  0व<ापन टाँ8न वा रा5न नपाइन:े ऐन बमोिजम राि��य �नकु�ज�भ� 

Iथा9पत होटल, लज वा अ�य सेवा Gयवसायीह6ले बाहेक राि��य 

�नकु�ज�भ� कुनै प�न GयिHतले कुनै Vक�समको +च�हपट, सूचना, 9वgापन 

वा अ�य यIतै Vक�समका पो�टरह0 टाँसी  
चार 
सार गनु5 गराउनु हँुदैन 

।  

१४.  बाजाह3 बजाउन नपाइन:े राि��य �नकु�ज�भ�का सरकार. काया5लय, भवन 

वा ऐन बमोिजम Iथा9पत होटल, लज वा अ�य सेवा Iथलह6 बाहेक 
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अ�य� रेlडयो, टेप रेकड5 र स;गीतका यIतै अ�य बाजाह0 बजाउन 

पाइनेछैन ।  

१५.  फोहर मैला फाLन नपाइन:े कुन ैप�न GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� फोहर 

मैला गन5 वा फाUन हँुदैन ।  

१६.  0वषालु पदाथ� ,याMँन नपाइन:े राि��य �नकु�ज�भ� वा राि��य �नकु�ज�भ� 

पुjन ेगर. बा(हरबाट कुनै प�न GयिHतले कुनै Vक�समको Vकटनाशक 9वष वा 

रासाय�नक पदाथ5 वा लmयाउने वा 9वषालु पदाथ5 nयाँHन वा राि��य 

�नकु�ज�भ� भएर बjन ेनद. खोला वा पानीको अ�य कुनै oोतमा हाUन वा 

छन5 वा राि��य �नकु�ज�भ� पुjन ेगर. अ6 तFरकाबाट हाUन समेत हँुदैन ।  

१७. राि	
य �नकु�ज'भ( सवार� साधन चलाउँदा पालन गनु� पनH कुराह3: (१) 

राि��य �नकु�ज�भ� सवार. साधन चलाउने GयिHतले देहायका कुराह6को 

अ+धनमा रहेर मा� सवार. साधन चलाउनु पनKछ:- 

(क) पाँच टन भ�दा बढ. वजनको सवार. साधन चलाउन  

पाइन ेछैन ।  

(ख) बयलगाडा चलाउन पाइन ेछैन ।  

(ग) सवार. साधन, पैदल या�ु वा अ�य वIतकुो 

आवागमनमा वाधा पनK गर. सवार. साधन चलाउन वा 

अ\याई राdनु हँुदैन ।  

(घ) यस �नयमावल. बमोिजम सु9वधा 
ाPत बाटो बाहेक 

अ�य बाटो वा ठाउँबाट कुनै घर पालुवा जीवज�त ु

लैजान वा (हडंाउनु  

हँुदैन ।  

(ङ) हन5 बजाउन वा ३० Vक.�म. 
�तघpटा भ�दा बढ. 

रnतारमा सवार. साधन चलाउनु हँुदैन ।  

(च)  �नयम २० को उप�नयम (३) बमोिजम कुनै बाटो 

ब�द गFरएको अवIथामा LयIता बाटोबाट सवार. 

साधन चलाउन वा या�ा गनु5 हँुदैन ।  

(२) राजमाग5मा सवार. साधन चलाउने GयिHतले देहायका कुराह6को 

अ+धनमा रहेर मा� सवार. साधन चलाउनु पनKछ ।  
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(क)  राजमाग5बाट जाने सवार. साधनमा रहेका सबै 

सामानह6 
वेश चौकRमा जँचाई लैजानु पनKछ ।  

(ख) राजमाग5मा आवiयकता अनुसार राOखएको तगारो र 

सवार. साधनको ग�त कम गराउन बनाइएको ग�त 

�नय��कको पालना गनु5 पनKछ ।  

(ग)  राि��य �नकु�ज�भ� राOखएको तगारो भाँqन, rबगान5 

वा कुनै !�त पुर ्याउन हँुदैन ।  

(घ) सवार. साधनले कुनै प�न व�यज�तुलाई लखे]न, 

ठHकर (दन, घाइते बनाउन, कुिUचन वा मान5 हँुदैन 

।  

(ङ)  राजमाग5मा सवार. साधन चलाउँदा 
�तघpटा ४० 

Vक.�म. को ग�तभ�दा बढ. चलाउनु हँुदैन ।  

१८. इशारा वा सNकेत मा>नु पनH: राि��य �नकु�जको�भ� सबै सवार. साधनका 

चालकले राि��य �नकु�जको कम5चार.ले गरेको इशारा वा स;केतलाई पालना 

गनु5 पनKछ र LयIतो इशारा वा स;केत जनाउनको ला+ग राOखएको कुन ै

+च�हपट बमोिजम सवार. साधन चलाउनु पनKछ ।  

१९. आवागमनमा ��तब>ध: राि��य �नकु�ज�भ�को होटल, लज, Hया7प 

अनुम�त 
ाPत Iथान वा राजमाग5मा बाहेक अ�य Iथानमा �लOखत अनुम�त 

rबना सूया5IतदेOख सूय<दयस7म  पIन, (हडंडुल गन5 वा सवार. साधन 

चलाउनु हँुदैन ।  

२०.  बाटोको सु0वधा: (१ राि��य �नकु�ज�भ� अनुसूची -५ बमोिजमको बाटोबाट 

पैदल या�ा गन5, घर पालुवा जीवज�तु (हडंाउन वा सवार. साधन चलाउन 

संर!कले +च�हपट लगाई तोकेको बाटोबाट सु9वधा 
ाPत हुनेछ । 

(२) संर!कको �लOखत अनुम�त 9वना उप�नयम (१) बमोिजमको 

+च�हपट लगाई तोVक(दएको बाटो वाहेक अ�य बाटोको 
योग गन5 पाइनेछैन 

।  

(३) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेOखएको भए ताप�न 
�तकूल 

मौसममा +च�हपट लगाई तोVक(दएको कुनै बाटो ब�द गन5 संर!कले 
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उपयुHत ठानेमा मौसम अनुकूल नहु�जेलस7म ब�द गर. अ�य कुनै बाटो 

तोHन सHनछे ।  

२१. द8तूर बुझाउनु पनH: (१) राि��य �नकु�ज�भ� देहायको काम कुरा गरे वापत 

अनुसूची -१ बमोिजमको दIतूर बुझाउनु पनKछ:- 

(क) सवार. साधन चलाएमा,  

(ख) Hपा7प गरेमा,  

(ग) राि��य �नकु�जको गाइडको सेवा उपल[ध गरेमा, 

(घ) खरखडाई वा वनकस काटेमा ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम दIतूर बुझाउने GयिHतलाई अनुसूची -

६ बमोिजमको दIतूर बझुाएको र�सद (दइनेछ ।  

२२. सवार� साधन वा व8तु पPाउ ग#रन:े यस �नयमावल. बमोिजम राि��य 

�नकु�ज�भ� सु9वधा (दइएको बाटो बाहेक अ�य बाटोबाट सवार. साधन वा 

व�यज�तु (हडाएको भे(टएमा संर!कले तोVक(दएको दजा5को राि��य 

�नकु�जको कम5चार.ले पhR स7बि�धत अ+धकार. सम! कारबाह.का ला+ग 

बुझाउनेछ ।  

२३.  ?गर,तार गन� सAकने: (१) संर!कबाट वारेpट 
ाPत गर. सहायक संर!क, 

रे�जर,व�यज�तु गाड5 वा राि��य �नकु�जका अ�य कम5चार.ह6ले ऐनको 

बOख5लाप काम गरेको अ�भयोगमा कुन ैGयिHतलाई गFरnतार गन5 वा LयIतो 

GयिHतको मालसामान वा सवार. साधनको खानतलासी गन5 सHनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेOखएको भए ताप�न कुन ै

अ�भयुHत भागी जाने अवIथा भएमा 9वना बारेpट प�न अ�भयुHतलाई 

पhाउ गन5 वा �नजको सरसामान वा सवार. साधनको खानतलासी गन5 

सVकनेछ ।  

२४.  दघु�टना वा म-ृयु भएमा सूचना गनु�पनH: राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनK 

कुनै GयिHतको दघु5टना वा मLृयु भएमा LयIतो GयिHतको साथमा गएका 

अ�य GयिHतले वा सो दघु5टना वा मLृयु भएको थाहा पाउन ेGयिHतले सो 

कुराको सूचना निजकको 
हर. चौकR वा राि��य �नकु�जको काया5लयमा (दनु 

पनKछ ।  
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२५. सरकार� कामको ला?ग राि	
य �नकु�ज'भ( �वेशमा छुट:  यस �नयमावल.मा 

लेOखएको कुनै कुराले प�न राि��य �नकु�ज वा अ�य कुन ै सरकार. 

काया5लयका कुनै कम5चार.लाई आnनो काया5लय वा अ�य कुन ै सरकार. 

काया5लयको आदेश अनुसार कुनै सरकार. काम कारवाह. काया5�वयन गन5को 

ला+ग राि��य �नकु�ज�भ�  कुनै प�न समयमा 
वेश गन5 वाधा पुर ्याएको 

मा�नन ेछैन ।  

२६. मुRा हेनH अ?धकार�: (१) यस �नयमावल. अ�तग5तका कसूर स7ब�धी मुtाको 

कारबाह. र Vकनारा गनK अ+धकार संर!कलाई हुनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) को सव5सामा�यतामा 
�तकूल असर नपनK गर. 

देहायका कसूर स7ब�धी मुtाको कारबाह. र Vकनारा गनK अ+धकार सहायक 

संर!क रहेकोमा सहायक संर!कलाई  र �नज नरहेकोमा रे�जरलाई 

हुनेछ:- 

(क) �नयम ४ 9वपFरत अनुम�त न�लई राि��य �नकु�ज�भ� 


वेश गरेमा,  

(ख) दईुहजार पाचँसय 6पैयाँस7म मोल पनK वन पैदावार 

अ�नय�मत ढंगबाट हटाएमा, काटेमा वा Oझकेमा,  

(ग) घरपालुवा जीवज�तु वा प!ंीलाई राि��य �नकु�ज�भ� 

चराएमा वा पानी खुवाएमा,   

(घ) छु]याइएको Hया7प वा Iथान बाहेक अ�य� रात 

बसेमा, Hया7प गरेमा वा आगो बालेमा,  

(ङ) �नयम ११ 9वपFरत अनुम�त न�लई माछा मारेमा, 

(च) �नयम १३ को बOख5लाप कुन ै +च�हपट, सूचना, 

9वgापन वा पो�टरह0 राखेमा वा टाँसेमा,  

(छ) �नयम १४ को बOख5लाप कुनै बाजा बजाएमा, 

(ज) �नयम १५ बOख5लाप फोहर मैला गरेमा, 

(झ) �नयम १७ र १८ को वOख5लाप हुने गर. सवार. साधन 

चलाएमा,  

(ञ) �नयम १९ 9वपFरत सूया5IतदेOख सूय<दयस7म अनुम�त 

9वना �नकु�ज�भ� 
वेश गरेमा वा (हडंडुल गरेमा,  
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तर राजमाग5मा चUने सवार. साधनको ला+ग 

२४ सै घpटा खुUला रहनेछ ।  

(ट) �नयम २० 9वपर.त तोकेको बाटो बाहेक अ�य ठाउँबाट 

पैदल या�ा गरे, घर पालुवा जीवज�तु (हडंाए वा 

सवार. साधन चलाएमा ।  

२७.  अ?धकार �-यायोजन गन� सAकने: संर!कले आफूले 
ाPत अ+धकार मSये 

�नयम २६ बमोिजम मुtा हेनK अ+धकार बाहेक अ�य अ+धकार आफूमु�नका 

कुनै कम5चार.लाई 
Lयायोजन गन5 सHनछे ।  

२८. सवार� साधन र पय�टक सं5यामा �नय>(ण: राि��य �नकु�जको वातावरणमा 


�तकूल असर पनK देOखएमा संर!कले LयIतो !े�मा 
वेश गनK सवार. 

साधनमा 
�तव�ध लगाउन र पय5टक संdयामा �नय��ण गन5 सHनेछ ।  

२९. अ�नय'मत त#रकाबाट संकलन गरेको वन पैदावार 'ललाम TबPU गनH:  (१) 

कसैले राि��य �नकु�ज�भ� गैरकानूनी तFरकाले संकलन गरेको वन 

पैदावारलाई संर!कले वा �नजले खटाएको राि��य �नकु�जको अ�य कुन ै

कम5चार.ले LयIतो वन पैदावारको rबगो कायम गर. �ललाम rबhR गनKछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ललाम rबhR गदा5 अपनाउनु पनK 

काय59व+ध 
च�लत कानून बमोिजम हुनछे ।  

३०  अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गन� सMने: नेपाल सरकारले आवiयक देखेमा 

नेपाल राजप�मा सूचना 
काशन गर. यस �नयमावल.को अनुसूचीह0मा 

आवiयक थपघट वा हेरफेर गन5 सHनछे ।  

 
♣♣♣♣अनुसचूी-१ 

(�नयम ४, ११  र २१ सँग स बि>धत) 

द8तरू 

h.सं. 9ववरण 

दIतरु (0.) 

नेपाल. 

नागFरक 

साक5  

मुलुकका 

अ�य 

9वदेशी 

                                            
♣  �म�त २०69।3।4 को राजप�मा 
का�शत सूचनाeवारा संशो+धत ।  
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नागFरक नागFरक 

(क) राि��य �नकु�जको 
वेश दIतरु (
�त 

GयिHत 
�त (दन) 

(१० वष5 मु�नका बालबा�लकालाई 
वेश 

दIतरु लाjने छैन ।) 50।- 500।- 1,000।- 

(ख) माछा मानK दIतरू (बUछvले मा�, 
�त 

GयिHत 
�त (दनको ला+ग) 

(पर7परागत 6पमा माछा मार. जी9वका 

चलाउने Iथानीय बोटे, दराई, कुमाल, 

था0 जा�तका मा�नसह0लाई वा9ष5क शुUक 

6. 10०।- �तर. माछा मान5 पाउने छन)् 100।- 1,000।- 2,000।- 

(ग) Hयाि7पङ (बास बIने) दIतरू 

(
�तGयिHत 
Lयेक रातको)  100।- 500।- 1,000।- 

(घ) �नकु�जको नद. नालामा पय5टक घमुाउन डु;गा वा `  यािnट;ग चलाए बापत लाjने 

दIतरू 

(1) डु;गा (
�त GयिHत 
�त (�प) 100।- 750।- 1,000।- 

(2) `  यािnट;ग (
�त GयिHत 
�त (�प) 100।- 1,000।- 2,000।- 

(ङ) ताल.म 
ाPत प�जीकृत गाइडले 

�नकु�ज�भ� गाइड सेवा उपल[ध गराए 

बापत 
�त गाइड 
�त वष5 गाइड शुUक 

बापत 1,000।- 

(च) सवार. साधन दIतरु (
�त सवार. 
�त पटक) 

(1) राजमाग5 बाहेक सु9वधा 
ाPत बाटोको ला+ग 

 (क)  कार, जीप, �क, बस, �याHटर, 50।- 
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लर. (5 टनस7म) को ला+ग 

 (ख) मोटरसाइकल, बयलगाडा र टाँगाको 

ला+ग 10।- 

(2) Gयावस�यक जंगल wाइभ  

 कार 1,000।- 

 जीप 2,000।- 

 xयान 2,500।- 

(3) सु9वधा 
ाPत बाटो बाहेक अ�य बाटोको 

ला+ग मोटर इि�जन जडान भएको सवार. 

साधनको ला+ग 300।- 

(4) हे�लकPटर अवतरण 
Lयेक पटकको ला+ग 5,000।- 

(छ) खर खडाई, वनकस दIतरु (
�त पजूy) 25।- 

 

X	टYय:  

(क) र.तपूव5कको 
वेशप� बाहकलाई मा� �नकु�ज�भ� 
वेश गन5 (दइनेछ 

।  

(ख) घरपालुवा जीवज�तुलाई राि��य �नकु�जको सु9वधा 
ाPत बाटोबाट 

लैजादा दIतुर लाjने छैन ।  

(ग) खर खडाई पूजyको 7याद तीन (दनको हुनछे ।  

(घ) गाइड शुUक बुझाउने गाइडलाई �नकु�ज 
वेश दIतुर लाjने छैन ।  

(ङ) Gयवसा�यक जंगल wाइभमा 
योग गFरन ेसवार. साधनमा देहायमा 

तोVकएको संdया भ�दा बढ. पय5टक राdन पाइन ेछैन:- 

(क) कार - ४ जना  
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(ख) िजप - १० जना  

(ग) xयान - १५ जना  

(च)  
वेशप� वा अनुम�तप� न�लई राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनK वा 

उपरोHत बमोिजम कुनै काम गनK GयिHतलाई तोVकएको दIतुरमा 

शत 
�तशत थप दIतुर �लई 
वेशको अनुम�त (दइनेछ । 
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अनुसूची  -२ 

(�नयम ४ को उप�नयम (१) सगँ स7बि�धत) 

 

नेपाल सरकार 

 वन तथा भू-संर!ण म��ालय 

राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण 9वभाग 

ब(द5या राि��य �नकु�ज  

�वेशप(  

  

�म�त:........
....... 

P.सं. 

१. 
वेशप� �लने GयिHतको नाम:- 

२. ठेगाना: 

३. राि��यता: 

४. 
वेशeवार: 

५. 
वेश गनK दIतूर:  

६. 
वेश गनK �म�त: 

७. 
वेशप� बहाल रहन ेअव+ध:   

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

 
वेशप� 
दान गनKको 

दIतखत 

  
 

z�टGय:-  (१)  
वेशप� हIता�तरण गन5 पाइनछैेन ।  

(२) राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनK GयिHतले राि��य �नकु�ज 

तथा व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ र ब(द5या राि��य 

�नकु�ज �नयमावल., २०५३ को पालना गनु5 पनKछ । 
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अनुसूची -३ 

(�नयम ४ को उप�नयम (३) सगँ स7बि�धत) 

 

नेपाल सरकार 

 वन तथा भू-संर!ण म��ालय 

राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण 9वभाग 

ब(द5या राि��य �नकु�ज  

�न:शुLक �वेशप(  

  

�म�त:- 

h.सं. 

१. 
वेशप� �लने GयिHतको वा संIथाको नाम :- 

२. ठेगाना: 

३. 
वेश गनK GयिHतको संdया:- 

४. 
वेशeवार: 

५. 
वेश गनK उtेiय:  

६. 
वेशप� बहाल रहन ेअव+ध:   

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

 
वेशप� 
दान गनKको 

दरखाIत 

  
 

z�टGय:-  (१)  यो 
वेशप� हIता�तरण गन5 पाइनेछैन ।  

(२) राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनK GयिHतले राि��य �नकु�ज तथा 

व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ र ब(द5या राि��य �नकु�ज 

�नयमावल., २०५३ को पालना गनु5  

पनKछ । 
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अनुसूची-४ 

(�नयम ११को उप�नयम (२) सगँ स7बि�धत) 

 

नेपाल सरकार 

वन तथा भू-संर!ण म��ालय 

राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण 9वभाग 

ब(द5या राि��य �नकु�ज  

  

माछा मानH अनुम�तप(  

h.सं.

 �म�त: ........
........ 

१. अनुम�तप�  �लने GयिHतको नाम: 

२. ठेगाना:- 

३. नागFरकता:- 

४. माछा मान5 पाइन े नद. खोला वा पोखर.को नाम वा Lयसको खpड वा 

(हIसाको 9ववरण:- 

५. माछा मानK दIतूर:- 

६. अनुम�तप� बहाल रहन ेअव+ध:- 

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

........... 

अनुम�तप� 
दान गनKको 

दIतखत 

 
 

X	टYय: यो अनुम�त 
ाPत गनK GयिHतले संर!कले तोकेको शत5को अ+धनमा रह. 

माछा मानु5 पनKछ ।  
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 अनुसूची -५  

(�नयम २० सगँ स7बि�धत) 

  

घर पालुवा जीवज>तु, सवार� साधन र पैदल या(ुको ला?ग बाटोह3  

 
   

१. बबईदेOख सैनावारस7मको राजमाग5 ।  

२. अoेनीदेOख कणा5ल. पुलस7मको राजमाग5 ।  

३. अoेनी दानुवाताल हँुदै तेलपानीस7म ।  

४. राँझागाउँबाट आउने बाटोको Vकनारा qयामा खोलादेOख �नकु�जको वनपथ 

हँुदै +चसापानी करेल. खोलास7म ।  
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अनुसूची -६ 

(�नयम २१ को उप�नयम (२) सगँ स7बि�धत) 

 

नेपाल सरकार 

 वन तथा भू-संर!ण म��ालय 

राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण 9वभाग 

ब(द5या राि��य �नकु�ज  

द8तूर बुझाएको र'सद  

P. सं.  'म�त:- 

दIतूर बुझाउनेको नाम, थर: 

ठेगाना: 

दIतूर बुझाउने 
योजन:  

 

१. सवार. चलाउन 

२. Hया7प गन5  

३. �नकु�जको गाइड सेवा उपल[ध गन5  

४. खरखडाई वा वनकस का]न  

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

.... 

दIतूर बुOझ�लनेको 

दIतखत  

  
  

X	टYय:  यो र�सद दIतरू बुझाउने GयिHतले राि��य �नकु�ज�भ� रहँदा साथमा राdनु 

पनKछ ।  


