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चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०३० 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाचित नमनत 

                                                                                     २०३०।११।२१ 

संिोधन 

१. िाही चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज (पष्ट्रहलो संिोधन) ननयमावली, २०४६ २०४६।२।१६ 

२. राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण सम्बन्धी केही ननयमहरुलाई  

  संिोधन गने ननयमावली, २०७० २०७०।१।३० 

 राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 

नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ ।  

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी ननयमहरूको नाम “चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०३०” 

रहेको छ ।  

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,- 

(क)  “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ सम्झन ुपछथ ।  

(ख) “ननकुञ्ज वा राष्ट्रिय ननकुञ्ज” भन्नाले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज सम्झन ुपछथ । 

(ग)  “संरक्षक (वारे्डन)” भन्नाले नेपाल सरकारबाट ननयकु्त भएको राष्ट्रिय ननकुञ्जको 

मखु्य अनधकृत सम्झन ुपछथ ।  

३.  राष्ट्रिय ननकुञ्जको नसमाना: राष्ट्रिय ननकुञ्जको नसमाना ऐनको दफा ३ बमोचजम नेपाल सरकारले 

नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाचित गरी घोष्ट्रषत गररए बमोचजम हनुेछ । 

४.   ननकुञ्जनभत्र प्रवेि: (१) ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गनथ िाहने व्यचक्तले अनसूुिी -१ मा लेचखए बमोचजम 

दस्तूर बझुाउन ुपनेछ र त्यस्तो दस्तूर बझुाउन ेव्यचक्तलाई संरक्षक वा सो कामको लानग नेपाल 

सरकारले तोकेको कुनै कमथिारीले अनसूुिी -२ बमोचजमको प्रवेिपत्र ददनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनन ननयम१९ बमोचजम बाटोको 

सषु्ट्रवधा प्रयोग गने व्यचक्तहरूले सम्बचन्धत प्रवेि िौकीबाट अनमुनत नलई ननकुञ्जनभत्रबाट ष्ट्रहंरे्डकोमा 

कुनै दस्तूर नतनुथ पने छैन । 

(३) ननकुञ्जको अध्ययन भ्रमण गनथ िाहने कुनै व्यचक्त, चिक्षण संस्था वा अन्य कुनै 

संस्थाको टोलीलाई संरक्षकले अनसूुिी -२क. बमोचजमको नन:िलु्क प्रवेिपत्र ददन सक्नेछ ।  

५.  ननकुञ्जमा प्रवेि आफ्नै दाष्ट्रयत्वमा हनु:े प्रवेिपत्र नलई वा ननलई ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गने 

व्यचक्तलाई ननकुञ्जनभत्र कुनै ष्ट्रकनसमको हानी नोक्सानी भएमा वा िोटपटक लागेमा वा ननजको 

मतृ्य ुभएमा समेत त्यस्तो हानी नोक्सानी िोटपटक वा मतृ्य ुभए वापत क्षनतपूनतथको नननमत्त नेपाल 

सरकार चजम्मेवार हनुे छैन । 

६.  ननकुञ्जनभत्र गनथ नननसद्ध गररएका कायथहरू: (१) संरक्षक (वारे्डन) वा सो कामको लानग नेपाल 

सरकारबाट अनधकार प्राप्त कमथिारीको नलचखत अनमुनत ननलई कुनै व्यचक्तले पनन ननकुञ्जनभत्र 

देहायका कामहरू गनथ पाउन ेछैन;-  

(क)  जनुसकैु प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रम वा आकार बनाउन वा भोग गनथ,  

(ख)  कुनै भ-ूभाग कब्जा गनथ, फााँड्न वा आवाद गनथ,  

(ग)  घर पालवुा पि ुवा पंक्षी िराउन वा नतनीहरूलाई पानी खवुाउन,  

(घ)  रुख, ष्ट्रवरुवा, झारी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, 

छेक्न, छाट्न वा बन पैदावार सकु्ने कुनै काम गनथ, आगो लगाउन वा 

अरू कुनै ष्ट्रकनसमले हानी परु् याउन,  

(ङ)  क्याम्प गनथ भनी छुट्याइएको स्थान बाहेक अन्यत्र रात नबताउन वा 

क्याम्प गनथ,  

(ि)  क्याम्प गनथ छुट्याइएको स्थान वा संरक्षक (वारे्डन) ले तोष्ट्रकददएको 

स्थान बाहेक अन्य स्थानमा आगो बाल्न,  

(छ)  ननयम १९ बमोचजम तोष्ट्रकएको बाटो बाहेक अन्य बाटो वा ठाउाँबाट 

कुनै घर पालवुा पि ुलैजान वा ष्ट्रहंर्डाउन ।  

                                           
      पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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७.  साथमा राख्न वा लैजान ननषधे गररएका वस्तहुरू: संरक्षक (वारे्डन) को नलचखत अनमुनत ष्ट्रवना 

कुनै व्यचक्तले ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ वा रहाँदा वा ननयम १९ अन्तगथत तोष्ट्रकएको बाटोबाट ष्ट्रहंड्दा 

देहायका चिज वस्तहुरू साथमा लैजान वा राख्न पाउने छैन:- 

(क)  हातहनतयार वा खरखजाना,  

(ख)  ष्ट्रवष्फोटक पदाथथ वा त्यसका साधनहरू,  

(ग)  आखेटोपहार वा कुनै वन्यजन्तकुो सकेुको वा आलो मास,ु  

(घ)  धनषुवाण, खोर, धराप, पासो जाल वा ष्ट्रवष ।  

८.  चजम्मेवार हनु:े कसैले ननकुञ्जको नसमानानभत्र वा बाष्ट्रहरबाट आगो िरुु गरी ननकुञ्जनभत्रको 

वनस्पनत, झारपात वा कुनै अन्य िीज वस्तलुाई क्षनत परु् याएमा त्यस्तो क्षनत बापत आगो 

सल्काउने वा िरुु गने व्यचक्त चजम्मेवार हनुछे ।  

९.  चिकार गनथ र िराहरूको गुाँर्ड हटाउन वा नबगानथ नहनु:े ननकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग उपयकु्त हनु े

काम गनथ वा वै्ाननक अनसुन्धानको नननमत्त नमूना स्कललन गनथ ऐन अन्तगथत इजाजत प्राप्त 

गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा संरक्षक (वारे्डन) को नलचखत अनमुती प्राप्त नगरी कुनै पनन 

व्यचक्तले ननकुञ्जनभत्र कुनै पनन वन्यजन्त ुवा पंक्षीलाई चिकार गनथ, मानथ, पक्रन, लखेट्न, तसाथउन 

वा िोटपटक परु् याउन वा कुनै पनन पंक्षीहरूको फूल वा गुाँर्ड हटाउन, भत्काउन, ष्ट्रवगानथ वा 

खलबल्याउन हुाँदैन ।  

१०. माछा मानथ अनमुनत नलन ुपने: (१) संरक्षक (वारे्डन) वा सो कामको नननमत्त नपेाल सरकारले 

तोकेको कुनै कमथिारीले तोष्ट्रकददएको ितथ पालना गने गरी अनसूुिी-१ मा लेचखए बमोचजम दस्तूर 

बझुाएमा मात्र ननकुञ्जनभत्र रहेको खोला वा पोखरीमा माछा मानथ सष्ट्रकनछे ।  

(२) ननकुञ्जको नसमानामा पने राप्ती, नारायणी र ररउ नदीहरूमा भने सो नदीको वरपर 

बस्ने व्यचक्तहरूले मात्र अनसूुिी-१ मा तोष्ट्रकएको दस्तूर बझुाई माछा मानथ सक्नछेन ्।  

                                           
   पहिलो संशोधानद्वारा संशोधधत ।  
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११.  नपेाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलन ुपने: (१) नेपाल सरकारको स्वीकृनत ननलई कुनै पनन 

व्यचक्तले ननकुञ्जनभत्र माटो, ढंुगा, बालवुा वा अन्य कुनै खननज पदाथथ खोज्न, खन्न वा हटाउन 

पाउने छैन ।  

(२) कसैले ननकुञ्जनभत्र अनसुन्धान सम्बन्धी कुनै काम गनथ िाहेमा नेपाल सरकारको 

स्वीकृनत प्राप्त गरी गनथ सक्नेछ र त्यस्तोमा ननजले गरेको अनसुन्धानको एकप्रनत नेपाल सरकार 

समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।  

१२.  ष्ट्रव्ापन टााँस्न वा राख्न नपाइन:े ऐन अनसुार ननकुञ्जनभत्र स्थाष्ट्रपत होटल, लज वा अन्य 

व्यवसाष्ट्रयक कारोवारको के्षत्रहरूमा बाहेक ननकुञ्जनभत्र कुनै व्यचक्तले कुनै ष्ट्रकनसमको चिन्हपट, 

सूिनापट, ष्ट्रव्ापन वा अन्य यस्तै ष्ट्रकनसमका पोष्टरहरू राख्न पाउने छैन ।  

१३.  बाजाहरू बजाउन नपाइन:े ननकुञ्जनभत्र स्थाष्ट्रपत होटल, लज र अन्य यस्तै स्थानहरूमा बाहेक 

अन्यत्र रेनर्डयो, टेप, रेकर्डथ वा सष्ट्रङ्गतका यस्तै अन्य बाजाहरू बजाउन पाइने छैन ।  

१४.  फोहर मैला फाल्न नपाइन:े कुनै पनन व्यचक्तले ननकुञ्जनभत्र फोहर मैला गनथ वा फाल्न हुाँदैन ।  

१५.  ष्ट्रवषाल ु पदाथथ फ्याक्न नपाइन:े ननकुञ्जनभत्र वा ननकुञ्जनभत्र पगु्ने गरी बाष्ट्रहरबाट कुनै पनन 

व्यचक्तले कुनै ष्ट्रकनसमका कीटनािक ष्ट्रवष वा रासायननक पदाथथ वा लठ्याउने वा ष्ट्रवषाल ुपदाथथ 

फ्याक्न वा ननकुञ्ज भएर बग्ने नदी, खोला वा पानीको अन्य कुनै श्रोतमा हाल्न वा छनथ वा 

ननकुञ्जनभत्र पगु्ने गरी अरु तररकाबाट हाल्न समेत हुाँदैन ।  

१६.  ननकुञ्जनभत्र सवारी िलाउाँदा पालन गनुथ पने ितथ: ननकुञ्जनभत्र सवारीको साधन िलाउन े

व्यचक्तले देहायका कुराहरूको अधीनमा रहेर मात्र सवारी िलाउन ुपनेछ;- 

(क)  पााँि टनभन्दा बढी वजनको सवारी िलाउन पाइने छैन,  

(ख)  सवारीको साधन, पैदल यात्र ुवा अन्य बस्तहुरूको आवागमनमा बाधा पने गरी 

सवारी िलाउन वा अड्याई राख्न हुाँदैन ।  

(ग)  तोष्ट्रकएको गनत भन्दा बढी रफ्तारमा सवारी िलाउन वा हनथ बजाउन हुाँदैन ।  

(घ)  ननयम १९ को उपननयम (३) बमोचजम कुनै बाटो बन्द गररएको अवस्थामा 

त्यस्तो बाटोबाट सवारी िलाउन हुाँदैन ।  
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१७.  इिारा संकेत मान्न ुपने: ननकुञ्जको के्षत्रनभत्र सबै सवारी िालकले ननकुञ्जको कमथिारीले गरेको 

इिारा वा संकेतलाई वा त्यस्तो इिारा वा संकेत जनाउनको लानग राचखएको कुनै चिन्हपट 

बमोचजम सवारी िलाउन ुपनेछ ।  

१८.  आवागमनमा प्रनतबन्ध: होटल, लज वा तोष्ट्रकएको क्याम्प स्थानमा बाहेक संरक्षक (वारे्डन) को 

नलचखत अनमुनत नबना सूयाथस्तदेचख सूयोदयसम्म ननकुञ्जनभत्र पस्न, ष्ट्रहंर्डर्डलु गनथ हुाँदैन ।  

१९.  बाटोको सषु्ट्रवधा: (१) ननकुञ्जनभत्र अनसूुिी-५ मा तोष्ट्रकए बमोचजमको बाटोबाट पैदल यात्रा गनथ 

वा सवारी साधन िलाउन सषु्ट्रवधा हनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोचजमको बाटो संरक्षक (वारे्डन) ले चिन्हो लगाई तोष्ट्रकददएको 

ठाउाँबाट मात्र उपयोग गनुथ पनेछ र संरक्षक (वारे्डन) को नलचखत अनमुनत नबना कुनै पनन 

अवस्थामा कुनै व्यचक्तले त्यस्तो बाटो छोर्डी अन्य बाटोको प्रयोग गनथ पाउने छैन ।  

(३) उपननयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पनन प्रनतकूल मौसममा 

त्यस्तो कुनै बाटो बन्द गनथ संरक्षक (वारे्डन) ले उपयकु्त ठानेमा मौसम अनकूुल नहनु्जेलसम्म 

बन्द गनथ सक्नेछ ।  

२०.  दस्तूर बझुाउन ुपने: (१) ननकुञ्जनभत्र देहायको काम कुरा गरे वापत अनसूुिी-१ मा तोष्ट्रकएको 

दस्तूर बझुाउन ुपनेछ: - 

(क)  सवारी िलाएकोमा,  

(ख)  क्याम्प गरेकोमा,  

(ग)  ननकुञ्जको गाईर्डको सेवा उपलब्ध गरेकोमा,  

(घ)  घर पालवुा जन्त ुआफ्नो साथ लगेकोमा,  

(ङ)  खर खर्डई काट्न ।  

(२) उपननयम (१) बमोचजम दस्तूर बझुाउने व्यचक्तलाई अनसूुिी- ४ बमोचजमको रनसद 

ददइनेछ ।  

                                           
   पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
    पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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(३) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भएता  पनन ननयम ४ को उपननयम (३) 

बमोचजम ननिलु्क प्रबेिपत्र पाउने कुनै व्यचक्त, चिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको टोनललाई 

सवारी िलाए वापत अनसूुिी-१ बमोचजमको दस्तूर लाग्न ेछैन ।   

२१. सवारीको साधन वा बस्त ुपक्राउ गररन:े यस ननयमावली बमोचजम ननकुञ्जनभत्र सषु्ट्रवधा ददएको 

बाहेक अन्य बाटोबाट कुनै सवारीको साधन वा घर पालवुा जीवजन्त ुष्ट्रहंर्डाएको भेष्ट्रटएमा संरक्षक 

(वारे्डन) ले तोष्ट्रकददएको दजाथको ननकुञ्जको कमथिारीले पक्री सम्बचन्धत अनधकारीको समक्ष 

कारबाहीको लानग बझुाउनछे ।  

२२. नगरफ्तार गनथ सष्ट्रकन:े (१) संरक्षण (वारे्डन) बाट वारेण्ट प्राप्त गरी सहायक संरक्षक (अनसषे्टन्ट 

वारे्डन) वन्यजन्त ुगार्डथ वा ननकुञ्जका अन्य कमथिारीहरूले ऐनको बचखथलाप काम गरेको अनभयोगमा 

कुनै व्यचक्तलाई नगरफ्तार गनथ वा त्यस्तो व्यचक्तको मालसामान वा सवारीको साधनको 

खानतलासी नलन सक्नछे ।  

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पनन कुनै अनभयकु्त भागी जान े

अवस्था भएमा भने ष्ट्रवना वारेण्ट पनन अनभयकु्तलाई पक्राउ गनथ वा ननजको सरसामान वा 

सवारीको खानतलासी नलन सष्ट्रकनछे ।  

२३. सरकारी कामको लानग ननकुञ्जनभत्र प्रवेिमा छुट: यस ननयमावलीमा लेचखएको कुनै कुराले पनन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज वा अन्य कुनै सरकारी कायाथलयका कुनै कमथिारीलाई आफ्नो कायाथलय वा अन्य 

कुनै सरकारी कायाथलयको आदेिानसुार कुनै सरकारी काम कारबाही कायाथन्वयन गनथको लानग 

ननकुञ्जनभत्र कुनै समयमा पनन प्रवेि गनथ वाधा परु् याएको माननन ेछैन ।  

२३क. अनधकार प्रत्यायोजन गनथ सक्न:े संरक्षकले ननयम ४ को उपननयम (३) र ननयम १८ 

बमोचजम आफूलाई प्राप्त अनधकार सहायक संरक्षक वा रेञ्जरलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ ।  

२४.  अनसूुिीमा संिोधन गनथ सष्ट्रकन:े नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूिना 

प्रकाचित गरी यस ननयमावलीको अनसूुिीहरुमा थपघट वा हेरफेर गनथ सक्नेछ ।  

                                           
 
     पहिलो संशोधनद्वारा थप 
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२५. मदु्दा हने अनधकारी: (१) ऐन र यस ननयमावली अन्तगथतका कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारबाही र 

ष्ट्रकनारा गने अनधकार संरक्षकलाई हनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहायका कसूर 

सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र ष्ट्रकनारा गने अनधकार सहायक संरक्षक र ननज नरहेकोमा रेन्जरलाई 

हनुेछ:- 

(क)  पााँिसय रुपैयााँसम्म मोल पने वन पैदावार अननयनमत ढंगबाट हटाएमा, 

काटेमा वा चझकेमा,  

(ख)  प्रवेिपत्र वा अनमुनत ननलई ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गरेमा,  

(ग)  घरपालवुा जीवजन्त ुवा पंक्षी ननकुञ्जमा िराएमा वा पानी खवुाएमा,  

(घ)  छुट्याइएको क्याम्प, स्थान वा संरक्षकले (वारे्डन) तोष्ट्रकददएको स्थान 

बाहेक अन्यत्र रात बसेमा, क्याम्प गरेमा वा आगो बालेमा,  

(ङ)  तोष्ट्रकएको बाटो बाहेक अन्य ठाउाँबाट घरपालवुा जीवजन्त ुष्ट्रहंर्डाएमा,  

(ि)  ननयम १० को बचखथलाप माछा मारेमा,  

(छ)  ननयम १२ को बचखथलाप कुनै चिन्हपट, सूिनापट, ष्ट्रव्ापन, वा 

पोष्टरहरू राखेमा वा टााँसेमा,  

(ज)  ननयम १३ को बचखथलाप कुनै बाजा बजाएमा,  

(झ)  ननयम १४ को बचखथलाप फोहर मैला गरेमा,  

(ञ)  ननयम १६ र १७ को बचखथलाप हनुे गरी सवारी िलाएमा,  

(ट)  सूयाथस्तदेचख सूयोदयसम्म ष्ट्रवना अनमुनत ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गरेमा वा 

ष्ट्रहंर्डर्डलु गरेमा,  

(ठ)  ननयम १९ को बचखथलाप कुनै बाटो वा ठाउाँमा ष्ट्रहंरे्डमा ।  

                                           
    पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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अनसूुिी – १ 

(ननयम ४, १० र २० संग सम्बचन्धत) 

 

दस्तरू 

 

qm=;= ljj/0f 

b:t'/ -?=_ 

g]kfnL 

gful/s 

;fs{ d'n'ssf 

gful/s 

cGo ljb]zL 

gful/s 

-s_ राष्ट्रिय ननकुञ्जको प्रवेि दस्तूर (प्रनत व्यचक्त 

प्रनतददन) 

-!) jif{ d'lgsf afnaflnsfnfO{ k|j]z b:t'/ 

nfUg] 5}g ._ 

!)).– &%).– !,%)).– 

-v_ माछा माने दस्तूर (बल्छीले मात्र प्रनत व्यचक्त प्रनत 

ददनको लानग) (परम्परागत रुपमा माछा मारी 

जीष्ट्रवका िलाउने स्थानीय बोटे, दराई, कुमाल, 

थारू जानतका माननसहरूलाई वाष्ट्रषथक िलु्क रु. 

१००।– नतरी माछा मानथ पाउने छन।)  

२००।– !,))).– @,))).– 

-u_ क्याचम्पङ (बास बस्ने) दस्तरू (प्रनतव्यचक्त प्रत्येक 

रातको लानग) 
२००।– &%).– !,%)).– 

-3_ ननकुञ्जको नदी नालामा पयथटक घमुाउन र्डुाँगा वा र् याचफ्टङ्ग िलाए बापत लाग्ने दस्तूर  

-!_ र्डुाँगा (प्रनत व्यचक्त प्रनत ष्ट्रिप)  २००।– !,%)).– @,))).– 

-@_ र् याफ्टीङ्ग (प्रनत व्यचक्त प्रनत ष्ट्रिप) !)).– *)).– @,))).– 

-ª_ खर खर्डाई, बनकस दस्तूर (प्रनतपूजी) @%.– 

-r_ सवारी साधन दस्तूर -k|lt ;jf/L k|lt k6s_ 

                                           
     मितत २०६९।३।४ को राजपत्रिा प्रकामशत सूचनाद्वारा x]/km]/ ul/Psf] ।  
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-!_ सषु्ट्रवधा प्राप्त बाटोको लानग 

 कार, जीप, िक बस, ियाक्टर, लरी  

(५ टनसम्म) को लानग 
%).– 

 मोटरसाइकल, वयल गार्डा र टााँगाको लानग !).– 

-@_ व्यावसाष्ट्रयक जङ्गल ड्राइभ 

 कार @,))).– 

 चजप $,))).– 

 भ्यान %,))).– 

-#_ सषु्ट्रवधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लानग 

मोटर इचन्जन जर्डान भएको सवारी साधनका 

लानग 

%)).– 

-$_ हेनलकप्टर अवतरण प्रत्येक पटकको लानग %,))).– 

-%_ ननजी हात्ती प्रवेि @,%)).– 

-5_ तानलम प्राप्त पञ्जीकृत गाईर्डले ननकुञ्जनभत्र गाईर्ड 

सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रनत गाईर्ड प्रनतवषथ 

गाईर्ड िलु्क वापत 

!,))).– 

 

 

द्रष्टव्य:  

(क) रीत पूवथकको प्रवेिपत्र बाहकलाई मात्र ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गनथ ददइनेछ ।  

(ख) घरपालवुा जीवजन्तलुाई राष्ट्रिय ननकुञ्जको सषु्ट्रवधा प्राप्त बाटोबाट लैजााँदा दस्तरु लाग्ने छैन ।  

(ग) खर खर्डाई पूजीको म्याद  तीन ददनको हनुेछ ।  

(घ) गाईर्ड िलु्क बझुाउने गाईर्डलाई ननकुञ्ज प्रवेि दस्तूर लाग्ने छैन ।  

(ङ) व्यवसाष्ट्रयक जंगल ड्राइभमा प्रयोग गररन े सवारी साधनमा देहायमा तोष्ट्रकएको संख्या भन्दा बढी 

पयथटक राख्न पाइने छैन:- 

(क) कार – ४ जना  



www.lawcommission.gov.np 

 

10 

 

(ख) चजप – १० जना  

(ग) भ्यान – १५ जना  

(ि)  प्रवेिपत्र वा अनमुनतपत्र ननलई राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गने वा उपरोक्त बमोचजम कुनै काम गने 

व्यचक्तलाई तोष्ट्रकएको दस्तूरमा ित प्रनतित अनतररक्त दस्तूर नलई प्रवेिको अनमुनत ददइनेछ । 

(छ)   ननजी हात्तीको प्रवेि अवनध १ घण्टाको हनुेछ । 
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अनसूुिी -२ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्धत) 

नेपाल सरकार 

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

प्रवेिपत्र 

  नस.नं.:- .....  

  नमनत:- ......  

१. प्रवेिपत्र नलन व्यचक्तको नाम, थर, वतन:-  

२. नागररकता:- 

३. प्रवेिद्वार:-  

४. प्रवेि दस्तूर:- 

५. प्रवेिपत्र प्रदान गरेको नमनत:- 

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

प्रवेिपत्र प्रदान गनेको दस्तखत  

द्रष्टव्य: 

१. प्रवेिपत्र हस्तान्तरण गनथ पाइन ेछैन ।  

२. ननकुञ्जनभत्र प्रवेि गने व्यचक्तको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०३० को 

पालना गनुथ पनेछ ।  

 

 

 

 

 

                                           
  पहिलो  संशोधानद्वारा संशोधधत ।  
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अनसूुिी -२क 

(ननयम ४ को उपननयम (३) साँग सम्बचन्धत) 

नेपाल सरकार 

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रवभाग 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

नन:िलु्क प्रवेिपत्र 

  नस.नं.:- .....  

  नमनत:- ......  

(१) प्रवेिपत्र नलने व्यचक्त वा संस्थाको नाम, ठेगाना:-  

(२) प्रवेि गने व्यचक्तको संख्या:- 

(३) प्रवेिद्वार:-  

(४) प्रवेि गनाथको उद्दशे्य:- 

(५) गार्डी नं.:- 

(६) प्रवेिपत्र बहाल रहने अवनध:- 

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

प्रवेिपत्र प्रदान गनेको दस्तखत  

 

                                           
     पहिलो  संशोधानद्वारा थप ।  
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अनसूुिी -३ 

(ननयम १० साँग सम्बचन्धत) 
नेपाल सरकार 

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण कायाथलय 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

अनमुनतपत्र 

  नस.नं.:- .....  

१.  अनमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तको नाम, थर: ............... 

२.  अनमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तको ठेगाना: ...........................  

(क) स्थायी: ............................. 

(ख)  अस्थायी:  .......................... 

३.  अनमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तको नागररकता: .............................. 

४.  माछा मानथ पाइन ेखोला वा पोखरीको नाम वा त्यसको खण्र्ड वा ष्ट्रहस्साको ष्ट्रववरण:.. 

५.  अनमुनतपत्र वहाल रहने ददन वा अवनध: .................................. 

६.  अनमुनतपत्र वापत बझुाएको दस्तूर: ........................................ 

अनमुनतपत्र प्रदान गने  

अनधकाररको दस्तखत: .......  

अनमुनतपत्र प्रदान गने अनधकारीको  

दजाथ: .....  

नमनत: .....  

द्रष्टव्य: यो अनमुनतपत्र प्राप्त गने व्यचक्तले संरक्षख (वारे्डन) वा सो कामको नननमत्त नेपाल 

सरकारले तोकेको कमथिारीले तोकेको ितथको अनधनमा रही माछा मानुथ पनेछ ।  
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अनसूुिी -४ 

(ननयम २० साँग सम्बचन्धत) 

नेपाल सरकार 

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण कायाथलय 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

सवारी, घर पालवुा जीवजन्तकुो दस्तरू बझुाएको रनसद 

 

नाम र थर ................................. वतन ............................................ 

सवारी/घर पालवुा जीवजन्तकुो ष्ट्रकनसम .................................................. 

सवारी नम्बर ................................................................................... 

दस्तूर ......................................................................................... 

बझुाउनेको सही ......................................................... 

 

 

दस्तूर बचुझनलनेको सही ........ 

 

 

द्रष्टव्य: (१)      यो रनसद आफूले राष्ट्रिय ननकुञ्जको के्षत्र छाड्न ेठाउाँको तगारो वा िौकीमा 

बझुाउन ुपछथ ।  

(२)    सवारी िलाउन ेवा घर पाल्त ुजीवजन्त ुननकुञ्जको नभत्रबाट लैजाने व्यचक्तले  

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०३० को पालना गनुथ पनेछ ।  
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अनसूुिी -५ 

(ननयम १९ साँग सम्बचन्धत) 

(क) सवारी साधन र पैदल यात्रकुो लानग बाटोहरू:- 

(१) सोराह ................................ जयमंगला,  

(२) घटगाई ................................ पौवा,  

(३) ध्रवुघाट ................................. वनकट्टा,  

(४) भोसरघाट .............................. लोखानी,  

(ख) पैदल यात्रकुो लानग मात्र:- 

भीमपरु ......................... नसस्नठेााँटी ....................... अमवुा ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


