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व�यज�तु आर	 
नयमावल�, २०३४ 

नेपाल राजप�मा 
का�शत �म�त  

२०३४।४।२४ 

संशोधन  

व�यज�तु आर� (प�हलो संशोधन) �नयमावल!, २०४२  २०४२।६।२१  

 

राि%&य �नकु'ज तथा व�यज�तु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले �दएको 

अ0धकार 
योग गर! नेपाल सरकारले देहायको �नयमह2 बनाएको छ ।  

१. सं�	�त नाम र �ार�भ: (१) यी �नयमह2को नाम "व�यज�तु आर� 

�नयमावल!, २०३४" रहेकोछ ।  

(२) यो �नयमावल! तु6�त 
ार7भ हुनेछ ।  

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

(क)  "ऐन" भ�नाले राि%&य �नकु'ज तथा व�यज�तु संर�ण ऐन, २०२९ 

स7झनु पछ= ।  

(ख)  "आर�" भ�नाले ऐन अ�तग=त घो9षत व�यज�तु आर� स7झनु 

पछ= ।  

θ(ग) "संर�क" भ�नाले आर�को मूBय अ0धकृत स7झनु पछ= ।  

(घ)  "सहायक संर�क" भ�नाले आर�को सहायक संर�क (अ�सDटे�ट 

वाडGन) स7झनु पछ= ।  

                                            
θ  प�हलो संशोधनIवारा संशो0धत ।  
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३.  आर	को #समाना: आर�को �समाना ऐनको दफा ३ बमोिजम नेपाल 

सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
का�शत गर! घो9षत गKरए बमोिजम 

हुनेछ ।  

θ ४.  आर	#भ$ �वेश:(१) आर��भ� 
वेश गन= चाहन ेवा आर��भ� Lयाि7प;ग 

गन= (बास बDन) चाहन े MयिLतले अनुसूची -१ बमोिजमको दDतुर बुझाई 

अनुसूची-२ बमोिजमको 
वेशप� �लनु पनGछ ।  

(२) उप�नयम (१) मा जनुसुकै कुरा लेQखएको भए ताप�न �नयम 

१९ बमोिजम बाटोको सु9वधा 
योग गनG MयिLतले आर�को स7बि�धत 


वेश चौकSबाट अनुम�त �लई आर��भ�बाट �हडेकोमा कुनै दDतूर लाTन े

छैन ।  

(३) आर�को अUययन Vमण गन= चाहन े कुनै �श�ण वा अ�य 

कुनै संDथाको टोल!लाई संर�कले �न:शुWक 
वेश गन= �दन सLनेछ ।  

५.  आर	मा �वेश आ'नै दा
य*वमा हुने: अनुम�त �लई वा न�लई 

आर��भ� 
वेश गनG MयिLतलाई आर��भ� कुनै Xक�समको हानी नोLसानी 

भएमा वा चोट पटक लागेमा वा �नजको मYृयु भएमा समेत YयDतो हानी 

नोLसानी, चोट पटक वा मYृयु भए वापत ��तपू�त =को �न�मYत नेपाल 

सरकार िज7मेवार हुने छैन ।  

६.  आर	#भ$ 
न-ष. काय/ह0: कुनै प�न MयिLतले संर�क भए संर�कको, 

संर�क नभए सहायक संर�कको र सो दबुै नभए नेपाल सरकारले तोकेको 

कुनै कम=चार!को �लQखत अनुम�त न�लई आर��भ� देहायका काम गन= 

पाउन ेछैन:- 

                                            
θ  प�हलो संशोधनIवारा संशो0धत ।  
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(क)  जुनसुकै 
कारको घर, छा
ो, आZय वा अ2 बनौट 

बनाउन वा भोग गन=,  

(ख)  कुनै भू-भाग क[जा गन=, बनDप�त सफा गन=, 

नोLसानी पु\  याउन, आवाद! गन=, खतेी गन= वा कुन ै

बाल! उ[जाउन वा का]न,  

(ग)  घर पालुवा जीवज�तु वा पं�ी चराउन वा �तनीह6लाई 

पानी खुवाउन,  

(घ)  6ख, 9व6वा, झाडी वा अ�य कुन ै वन पैदावार 

का]न, ढाWन, हटाउन, छेLन, छाँ]न वा वन 

पैदावार सुLन ेकुन ैकाम गन= वा वन पैदावारमा आगो 

लगाउन वा अ6 कुनै 
कारले हानी नोLसानी प\ु  याउन,  

(ङ)  कुनै Dथानमा रात 9वताउन वा Lया7प गन= वा आगो 

बाWन,  

(च)  ढु;गा, बालुवा वा खानी ख�न वा कुनै ख�नज पदाथ=, 

माटो वा अ�य यDतै पदाथ= हटाउन,  

(छ)  आखेटोपहार वा कुनै व�यज�तुको सुकेको वा आलो 

मासु लैजान,  

(ज)  आर��भ� वTन े नद!, खोला वा पानीको कुनै Zोत 

थु�न, फका=उन वा Yयसमा कुनै हानीकारक वा 

9व%फोटक पदाथ=ह2 
योग गन= ।  

७.  साथमा रा3न वा लैजान नपाइने ब6तुह7: संर�क भए संर�कको, 

संर�क नभए सहायक संर�कको र सो दबुै नभए नेपाल सरकारले तोकेको 

कुनै कम=चार!को �लQखत अनुम�त 9वना कुनै MयिLतले आर��भ� 
वेश गदा= 
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वा रहँदा वा �नयम १९ अ�तग=त तोXकएको बाटोबाट �हaंदा देहायका वDतहु2 

साथमा लैजान, राLन वा 
योग गन= पाउन ेछैन:- 

(क) धनुषवाण, भाला, दज=न, पासो, जाल, धराप, गुलेल! 

वा चोट पु\  याउन सXकने वा गोल! चलाउने जुनसुकै 

हातह�तयार, खरखजाना, 9वष, 9व%फोटक पदाथ= वा 

सो 
योग गनG साधनह2,  

(ख) आखेटोपहार वा कुनै व�यज�तकुो सुकेको वा आलो 

मासु,  

θ८.  	
त पु9  याउन नहुने: (१) आर�को सीमाना�भ� वा बा�हरबाट आगो बाल! 

वा अ�य कुन ै 
कारबाट आर��भ�को वनDप�त, झारपात वा अ�य कुन ै

0चज वDतुलाई ��त प\ु  याउन हँुदैन ।  

(२) आर��भ�को बाटो, पुल,मचान, घर, काया=लय भवन, 

तारवार, 0च�हपट वा अ�य कुनै 0चज वDतुलाई ��त पु\  याउन हँुदैन ।  

९.  व�यज�तु वा पं	ी #शकार गन/ र पं	ी वा क?ट Aकटाणुको फुल, गुँड 

वा गोला Fबगान/ नहुने: ऐन अ�तग=त इजाजतप� 
ाcत गरेकोमा बाहेक 

अ�य अवDथामा संर�क भए संर�कको, संर�क नभए सहायक संर�कको 

र सो दबुै नभए नेपाल सरकारले तोकेको कुनै कम=चार!को �लQखत अनुम�त 


ाcत नगर! कुन ैप�न MयिLतले आर��भ� कुनै प�न व�यज�तु वा पं�ीलाई 

�शकार गन=, लखे]न वा तसा=उन वा कुनै प�न व�यज�तु, पं�ी वा कSट 

Xकटाणुलाई मान=, पdन वा चोट पटक पु\  याउन वा कुनै प�न पं�ी वा कSट 

Xकटाणुको फुल, गँुड वा गोला हटाउन, eबगान= वा खWवWयाउन हँुदैन ।  

                                            
θ प�हलो संशोधनIवारा संशो0धत ।  
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π१०. अनुम
तप$ न#लई माछा मान/ नपाईने: संर�कले तोXक�दएको शत= पालना 

गनG गर! अनुसूची-१ बमोिजम दDतुर बुझाई अनुसूची -३ बमोिजम 

अनुम�तप� न�लई आर��भ� रहेको खोला वा पोखर!मा माछा वा अ�य कुन ै

जलचर मान= पाइन ेछैन ।  

११.  नेपाल सरकारको पूव/ 6वीकृ
त #लनु पनL: कसैले आर��भ� अनुस�धान 

स7ब�धी कुनै काम गन= चाहेमा नेपाल सरकारको पूव= Dवीकृ�त 
ाcत गर! 

गन= सLनेछ र YयDतोमा �नजले गरेको अनुस�धानको एक
�त नेपाल 

सरकार सम� पेश गनु= पनGछ ।  

१२. -वMापन टाँ6न वा रा3न नपाइने: सरकार! काममा 
योग हुने बाहेक 

आर��भ� कुनै MयिLतले कुनै Xक�समको 0च�हपट, सूचना, 9वfापन वा 

अ�य यDतै Xक�समका पो%टरह2 टाँDन वा राBन पाउन ेछैन ।  

१३.  बाजा बजाउन नपाइने: आर��भ�का सरकार! काया=लय भवन र अ�य यसै 

Dथानमा बाहेक अ�य� रेgडयो, टेप, रेकड= वा बाजाह2 बजाउन पाइन े    

छैन ।  

१४.  फोहर मैला गन/ नपाइने: कुनै प�न MयिLतले आर��भ� फोहर मैला गन= 

वा फाWन हँुदैन ।  

१५. -वषालु पदाथ/ 'याँNन नपाइने: आर��भ� वा आर��भ� पुTन े गर! 

बा�हरबाट कुनै प�न MयिLतले कुनै Xक�समको कSटनाशक 9वष वा रासाय�नक 

पदाथ= वा लागू वा 9वषालु पदाथ= hयांLन वा आर��भ� भएर बTन ेनद!, 

खोला वा पानीको अ�य कुनै Zोतमा हाWन वा छन= वा आर��भ� पुTन ेगर! 

अ6 तKरकाबाट हाWन समेत हँुदैन ।  

                                            
π  प�हलो संशोधनIवारा थप ।  
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१६. आर	#भ$ सवार� चलाउँदा पालन गनु/ पनL शत/: आर��भ� सवार!को 

साधन चलाउने MयिLतले देहायको कुराह2को अ0धनमा रहेर मा� सवार! 

चलाउनु पनGछ;- 

(क)  पाँच टनभ�दा बढ! वजनको सवार! चलाउन पाइन े छैन ।  

तर आर��भ� कुनै सरकार! पKरयोजना स7ब�धी �नमा=ण 

काय= गनु= परेमा नेपाल सरकारले पाँच टनभ�दा बढ! ओजनको सवार! 

चलाउन Dवीकृ�त �दन सLनेछ । 

(ख)  सवार!को साधन, पैदल या�ु वा अ�य वDतुह2को आवागमनमा वाधा 

पनG गर! सवार! चलाउन वा अ;याई राBनु हँुदैन ।  

(ग)  हन= बजाउन वा तोXकएको भ�दा बढ! ग�तमा सवार! चलाउन  

हँुदैन ।  

(घ)  �नयम १९ को उप�नयम (३) बमोिजम कुन ै बाटो ब�द गKरएको 

अवDथामा YयDतो बाटोबाट सवार! चलाउन हँुदैन ।  

−१६क.आर	#भ$को राजमाग/ खुला रहने: आर��भ�बाट जाने राजमाग= कुनै प�न 

ओजनको सवार!का ला0ग सधै खुला रहनछे । Yयसर! राजमाग=बाट जान े

सवार!मा रहेका सब ैसामानह2 
वेश चौकSमा जँचाई लैजान र ईजाजतप� 


ाcत हातह�तयार साथमा लैजान समेत �नयम ७ मा लेQखएको कुनै कुराले 

बाधा प\ु  याएको मा�नन ेछैन ।  

१७.  संकेत वा Qच�ह मा�नु पनL: आर�को �े��भ� सबै सवार! चालकले 

आर�को कम=चार!ले गरेको संकेत वा 0च�हलाई वा YयDतो संकेत वा 0च�ह 

जनाउनको ला0ग राQखएको कुनै 0च�हपट बमोिजम सवार! चलाउनु पनGछ ।  

                                            
−  प�हलो संशोधनIवारा थप ।  
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१८. आवागमनमा �
तब�ध: संर�क भए संर�कको, संर�क नभए सहायक 

संर�कको र सो दबुै नभए नेपाल सरकारले तोकेको कुनै कम=चार!को �लQखत 

अनुम�त 9वना सूया=DतदेQख सूय<दयस7म आर��भ� पDन वा �हडंडुल गन= वा 

सवार! चलाउन हँुदैन ।  

१९.  बाटोको सु-वधा: (१) संर�क भए संर�कले, संर�क नभए सहायक 

संर�कले र सो दबुै नभए नेपाल सरकारले तोकेको कुन ै कम=चार!ले 

आर��भ� सव=साधारण जनताका सु9वधाको ला0ग पैदल या�ा गन=, घरपालुवा 

जीवज�तु �हडंाउन वा सवार! साधन चलाउन 0च�हपट लगाई बाटो तोXक�दन 

सLनेछ र सव=साधारणले यसर! 0च�हपट लगाई तोXक�दएको बाटो मा� 

उपयोग गनु= पनGछ ।  

(२) उप�नयम (१) मा तोXकएको अ0धकार!को �लQखत अनुम�त 

eबना कुनै प�न अवDथामा कुनै MयिLतले उप�नयम (१) बमोिजम 0च�हपट 

लगाई तोXक�दएको बाटो छोडी अ�य बाटोको 
योग गन= पाउन ेछैन ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेQखएको भए ताप�न 


�तकूल मौसममा YयDतो कुनै बाटो ब�द गन= उपयुLत ठानेमा मौसम 

अनुकूल नहु�जेलस7म ब�द गन=सXकनेछ ।   

−१९क. द6तूर बुझाउनु पनL: आर��भ� देहायका काम गन= चाहन े MयिLतले  

अनुसूची -१ बमोिजम दDतूर बुझाई अनुसूची-४ बमोिजमको अनुम�तप� 

�लनु पनGछ:- 

(क) सवार! चलाउन, 

(ख) आर�को गाईडको सेवा उपल[ध गन=,  

(ग) खर खडाई का]न,  

                                            
−  प�हलो संशोधनIवारा थप  । 
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(घ) �नयम १९ अनुसार सु9वधा 
ाcत बाटोबाट घरपालुवा ज�तु आhनो 

साथ लैजान ।  

२०. सवार�को साधन वा घर पालुवा ज�तु पT? कारबाह�को लाQग बुझाउने: 

यस �नयमावल! बमोिजम आर��भ� सु9वधा �दएको बाटो बाहेक अ�य 

बाटोबाट कुनै सवार!को साधन चलाएको वा घर पालुवा जीवज�तु �हडंाएको 

भे�टएमा संर�क भए संर�कले, संर�क नभए सहायकले र सो दबुै नभए 

नेपाल सरकारले तोकेको कुनै कम=चार!ले पdS स7बि�धत अ0धकार!को सम� 

कारबाह!को ला0ग  बुझाउनेछ ।  

२१. Qगर'तार गन/ सAकने: (१) संर�कबाट वारेlट 
ाcत गर! सहायक 

संर�क, व�यज�तु गाड= वा आर�का अ�य कम=चार!ले ऐन वQख=लाप काम 

गरेको अ�भयोगमा कुनै MयिLतलाई गKरhतार गन= वा YयDतो MयिLतको 

मालसमान वा सवार!को साधनको खानतलासी �लन सLनेछ ।  

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

अ�भयुLत भागी जाने अवDथा भएमा भने 9वना वारेlट प�न सहायक 

संर�क, रे�जर वा सुवेदार दजा=स7मका व�यज�तु गाड=ले अ�भयुLतलाई 

पdाउ गन= वा �नजको सरसामान वा सवार!को खानतलासी �लन सLनेछ ।  

२२. सरकार� कामको लाQग आर	#भ$ �वेशमा छुट: यस �नयमावल!मा 

लेQखएको कुनै कुराले प�न आर� वा अ�य कुनै सरकार! काया=लयको कुन ै

कम=चार!लाई आhनो काया=लय वा अ�य कुनै सरकार! काया=लयको आदेशा 

अनुसार कुनै सरकार! काम कारबाह! काया=�वयन गन=को ला0ग आर��भ� 

कुनै समयमा प�न 
वेश गन= वाधा पु\  याएको मा�नन ेछैन । 
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π२३. मुUा हेनL अQधकार�: (१) यस �नयमावल! अ�तग=त कसूर स7ब�धी मुmाको 

कारबाह! र Xकनारा गनG अ0धकार संर�कलाई हुनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) को सव=सामा�यतामा 
�तकूल असर नपनG गर! 

देहायको कसूर स7ब�धी मुmाको कारबाह! र Xकनारा गनG अ0धकार सहायक 

संर�क वा रे�जरलाई हुनेछ ।  

(क)  �नयम ४ बमोिजम 
वेशप� न�लई आर��भ� 
वेश 

गरेमा,  

(ख)  �नयम ६ को खlड (ग), (घ) वा (ङ) को 

बQख=लाप कुनै काम कारबाह! गरेमा,  

(ग)  �नयम १० बमोिजम अनुम�त न�लई माछा वा अ�य 

कुनै जलचर मारेमा,  

(घ)  �नयम १२ को बQख=लाप 0च�हपट, सूचना, 9वfापन 

वा पो%टरह2 टाँसेमा वा राखेमा,  

(ङ)  �नयम १३ को बQख=लाप बाजा बजाएमा,  

(च)  �नयम १४ को बQख=लाप फोहर मैला गरेमा वा 

hयाँकेमा,  

(छ)  �नयम १६ वा १७ को बQख=लाप सवार! चलाएमा,  

(ज)  �नयम १८ को बQख=लाप आर��भ� पसेमा, �हडंडुल 

गरेमा वा सवार! चलाएमा,  

(झ) �नयम १९ को बQख=लाप काम कारबाह! गरेमा ।  

−२३क. अनुसूचीमा संशोधन: नेपाल सरकारले आवoयक देखेमा नेपाल राजप�मा 

सूचना 
का�शत गर! अनुसूचीह6मा संशोधन गन= सLनेछ ।  

 

 

 

 

                                            
π  प�हलो संशोधनIवारा थप ।  
−  प�हलो संशोधनIवार संशो0धत ।  
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ααααअनुसूची -१ 

(
नयम ४, १० र 20 सगँ स�बि�धत) 

द6तूर 

d.सं. 9ववरण 

दDतुर (2.) 

नेपाल! 

नागKरक 

साक=  

मुलुकका 

नागKरक 

अ�य 

9वदेशी 

नागKरक 

(क) आर�को 
वेश दDतरु (
�त MयिLत 
�त 

�दन) 

(१० वष= मु�नका बालबा�लकालाई 
वेश 

दDतरु लाTने छैन ।) 50।- 500।- 1,000।- 

(ख) Lयाि7पङ (बास बDने) दDतरू (
�तMयिLत 


Yयेक रातको ला0ग) 200।- 500।- 1,000।- 

(ग) माछा मानG दDतरू (बWछpले मा�, 
�त 

MयिLत 
�त �दनको ला0ग) 

(पर7परागत 6पमा माछा मार! जी9वका 

चलाउने Dथानीय बोटे, दराई, कुमाल, 

था2 जा�तका मा�नसह2ले वा9ष=क शुWक 

6. 10०।- �तर! माछा मान= पाउने छन)् 200।- 1,000।- 2,000।- 

(घ) सवार! साधन दDतरु (
�त सवार! 
�त पटक) 

(1) सु9वधा 
ाcत बाटोको ला0ग 

 (क)  कार, जीप, &क, बस, &याLटर, लर! (5 टनस7म) को 

ला0ग 200।- 

 (ख) मोटरसाइकल, बयलगाडा र टाँगाको ला0ग 10।- 

(२) सु9वधा 
ाcत बाटो बाहेक अ�य बाटोमा मोटर इि�जन जडान भएको 

सवार! साधनको ला0ग 150।- 

                                            
α �म�त २०६९।३।४ को राजप�मा 
का�शत सूचनाIवारा संशो0धत ।  
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(३) Mयावस�यक जंगल rाइभ  

 कार 1,000।- 

 जीप 2,000।- 

 sयान 2,500।- 

(4) हे�लकcटर अवतरण 
Yयेक पटकको ला0ग 5,000।- 

(ङ) डु;गा वा \  यािhट;ग चलाए बापत लाTने दDतरू 

(1) डु;गा (
�त MयिLत 
�त �&प) 200।- 1,500।- 2,000।- 

(2) \  यािhट;ग (
�त MयिLत 
�त �&प) 100।- 800।- 2,000।- 

(च) ताल!म 
ाcत प'जीकृत गाइडले आर��भ� 

गाइड सेवा उपल[ध गराए बापत 
�त 

गाइड 
�त वष= गाइड शुWक बापत 1,000।- 

(छ) खर खडाई, वनकस दDतरु (
�त पजूt) 25।- 
 

WXटYय:  

(क) र!तपूव=कको 
वेशप� बाहकलाई मा� आर��भ� 
वेश गन= �दइनेछ ।  

(ख) खर खडाई पूजtको 7याद तीन �दनको हुनछे ।  

(ग) गाइड शुWक बुझाउने गाइडलाई �नकु'ज 
वेश दDतुर लाTने छैन ।  

(घ) Mयवसा�यक जंगल rाइभमा 
योग गKरन ेसवार! साधनमा देहायको 

संBया भ�दा बढ! पय=टक राBन पाइन ेछैन:- 

(क) कार - ४ जना  

(ख) जीप - १० जना  

(ग) sयान - १५ जना  

(ङ) 
Yयेक घरपालुवा जीवज�तुलाई आर�को सु9वधा 
ाcत बाटोबाट 

लैजादाको दDतुर लाTने छैन ।  
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 (च)  
वेशप� वा अनुम�तप� न�लई आर��भ� 
वेश गनG वा 

उपरोLत बमोिजम कुनै काम गनG MयिLतलाई तोXकएको दDतुरमा शत 


�तशत अ�तKरLत दDतुर �लई 
वेशको अनुम�त �दइनेछ । 
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−−−−अनुसूची -२ 

(
नयम ४ (१) सगँ स�बि�धत) 

                        नेपाल सरकार 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय 

राि%&य �नकु'ज तथा व�यज�तु संर�ण 9वभाग 

              ---------------------- आर� काया=लय  

�स.नं.  ------------------- 

    �म�त-----------

-------- 

 


वेशप� 


वेशप� �लने MयिLतको नाम, थर, वतन:- 

उमेर:- 

नागKरकता:- 


वेश गनG MयिLतको संBया: - 


वेश  दDतूर:-  

 


वेशप� 
दान गनGको दDतखत  

------------------------------ 

 

  

 

 

                                            
−    प�हलो संशोधनIवारा थप ।  
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−−−−अनुसूची -३ 

(
नयम १० सगँ स�बि�धत) 

                        नेपाल सरकार 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय 

राि%&य �नकु'ज तथा व�यज�तु संर�ण 9वभाग 

              ---------------------- आर� काया=लय  

 

�स.नं.  ------------------- 

 �म�त------------------- 

 

अनुम�तप� 

 

अनुम�तप� �लने MयिLतको नाम, थर, वतन:- 

उमेर:- 

नागKरकता:- 

माछा मन= पाउन ेखोला वा पोखर!को नाम, खlड:- 

अनुम�तप� बहाल रहन ेअव0ध: - 

माछा मादा= पालन गनु= पनG शत=:- 

अनुम�तप�  दDतूर:-  

 

अनुम�तप� 
दान गनGको दDतखत 

------------------------------ 

 

 

                                            
−    प�हलो संशोधनIवारा थप ।  
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−−−−अनुसूची -४ 

(
नयम १९क. सगँ स�बि�धत) 

नेपाल सरकार 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय 

राि%&य �नकु'ज तथा व�यज�तु संर�ण 9वभाग 

---------------------- आर� काया=लय 

 

 �स.नं.  ------------------- 

 �म�त------------------- 

 

अनुम�तप� 

 

दDतूर बुझाउनेको नाम, थर, वतन:- 

(क)  सवार! वा घरपालुवा 

जीवज�तुको Xक�सम:- 

सवार! न7बर:- 

 दDतूर:- 

(ख)  खरखडाई संकलन गन= 

�े�:- 

 दDतूर:- 

 अवधी:- 

 अनुम�तप� 
दान गनGको 

दDतखत  

------------------------------ 

                                            
−    प�हलो संशोधनIवारा थप ।  


