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बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७१।९।१४
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनिकार
प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छ ।

१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको िाम “बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,
२०७१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः ष्ट्रवषय वा प्रसं गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि” भन्नाले

राष्ट्रिय

निकुञ्ज

तथा

वन्यजन्तु सं रक्षण

ऐि, २०२९

सम्झिुपछथ ।
(ख)

“निकुञ्ज” भन्नाले बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्झिु पछथ ।

(ग)

“सहायक सं रक्षक” भन्नाले

निकुञ्जको सहायक सं रक्षण अनिकृतलाई

सम्झिु पछथ ।
(घ)

“सवारी सािि” भन्नाले मोटर इशन्जि जडाि भएको सवारी सािि
सम्झिु पछथ ।

(ङ)

३.

“राजमागथ” भन्नाले निकुञ्जनभत्र भएर गएको राजमागथ सम्झिु पछथ ।

निकुञ्जको नसमािाः (१) निकुञ्जको नसमािा ऐिको दफा ३ बमोशजम िेपाल सरकारले
िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी घोषणा गरे बमोशजम हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको निकुञ्जको नसमाङ्कि र सं रक्षण गिे दाष्ट्रयत्व
सं रक्षकको हुिेछ ।
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४.

निकुञ्जनभत्र प्रवेिः (१) निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ चाहिे व्यशिले अिुसूची–१ बमोशजमको
दस्तुर बुझाउिु पिेछ र त्यस्तो दस्तुर बुझाउिे व्यशिलाई सं रक्षक वा निकुञ्जको कुिै
कमथचारीले अिुसूची–२ बमोशजमको प्रवेिपत्र ददिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि नियम २० बमोशजम
सुष्ट्रविा प्राप्त बाटो प्रयोग गिे व्यशिले सम्बशन्ित प्रवेि चौकीबाट अिुमनत नलई
निकुञ्जनभत्रबाट ष्ट्रहाँडेमा कुिै दस्तुर नतिुथ पिे छै ि ।
(३) निकुञ्जको अध्ययि भ्रमण गिथ चाहिे कुिै व्यशि, शिक्षण सं स्था वा अन्य
कुिै सं स्थाको टोली वा सरकारी कमथचारीलाई सं रक्षकले अिुसूची–३ बमोशजमको
निःिुल्क प्रवेिपत्र ददि सक्िेछ ।

५.

निकुञ्जमा प्रवेि आफ्िै दाष्ट्रयत्वमा हुिःे प्रवेिपत्र नलई वा िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे
व्यशिलाई निकुञ्जनभत्र कुिै ष्ट्रकनसमको हािी िोक्सािी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा
निजको मृत्यु भएमा समेत त्यसको शजम्मेवारी सम्बशन्ित व्यशिमा िै रहिेछ । त्यस्तो
हामी िोक्सािी, चोटपटक वा मृत्यु भएबापत क्षनतपूनतथको निनमत्त िेपाल सरकार शजम्मेवार
हुिे छै ि ।

६.

निकुञ्जनभत्र गिथ निषेि गररएका कायथहरुः सं रक्षक वा सो कामको लानग िेपाल सरकारबाट
अनिकार प्रापत कमथचारीको नलशखत अिुमनत िनलई कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र
दे हायका कामहरु गिथ पाउिे छै िः–
(क)

जुिसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रम वा आकार बिाउि वा भोग
गिथ,

(ख)

कुिै भू–भाग कब्जा गिथ, फााँड्ि वा आवाद गिथ,

(ग)

घरपालुवा पिु वा पं क्षी चराउि वा नतिीहरुलाई पािी खुवाउि,

(घ)

रुख, ष्ट्रवरुवा, झाडी वा अन्य कुिै वि पैदावार काट्ि, ढाल्ि,
हटाउि, ओसारपसार गिथ, छे क्ि, छााँट्ि वा वि पैदावार सुक्िे कुिै
काम गिथ, आगो लगाउि वा अरु कुिे ष्ट्रकनसमले हािी पुयाथउि,
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(ङ)

क्याम्प गिथ भिी छु ट्याईएको स्थाि बाहे क अन्यत्र रात नबताउि
वा क्याम्प गिथ,

(च)

क्याम्प गिथ छु ट्याईएको स्थाि वा सं रक्षकले तोष्ट्रकददएको स्थाि
बाहेक अन्य स्थािमा आगो बाल्ि, वा

(छ)

नियम २० बमोशजम तोष्ट्रकएको बाटो बाहे क अन्य बाटो वा
ठाउाँबाट

ष्ट्रहाँडडुल

गिथ वा

कुिै

घरपालुवा

पिु लै जाि

वा

ष्ट्रहाँडाउि ।

७.

साथमा राख्न वा लैजाि निषेि गररएका वस्तुहरुः कुिै व्यशिले निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ वा
रहाँदा वा नियम २० अन्तगथत तोष्ट्रकएको बाटोबाट ष्ट्रहाँड्दा सं रक्षकको नलशखत अिुमनत
नबिा दे हायका शचजवस्तुहरु साथमा लै जाि, राख्न वा प्रयोग गिथ पाउिे छै िः–
(क)

हातहनतयार, खरखजािा, ष्ट्रवष, ष्ट्रवष्फोटक पदाथथ वा सो प्रयोग गिे
साििहरु,

(ख)

आखेटोपहार वा कुिै वन्यजन्तुको सुकेको वा आलो मासु,

(ग)

ििुषवाण, भाला, जाल, पासो, िराप, गुलेली वा चोट पुयाथउि सष्ट्रकिे
अन्य यस्तै वस्तुहरु ।

तर राजमागथबाट सवारी साििद्वारा यात्रा गिे यात्रुहरुले इजाजत प्राप्त हातहनतयार
साथमा लै जाि कुिै बािा पिे छै ि ।

८.

क्षनत पुयाथउि िहुिःे (१) निकुञ्जको नसमािानभत्र वा बाष्ट्रहरबाट आगो बाली वा अन्य कुिै
प्रकारबाट निकुञ्जनभत्रको विस्पनत, झारपात वा अन्य शचज वस्तुलाई क्षनत पुयाथउि हुाँदैि ।
(२) निकुञ्जनभत्रको बाटो, पुल, मचाि, घर, कायाथलय भवि, तारवार, शचन्हपट वा
अन्य कुिै शचजवस्तुलाई क्षनत पुयाथउि हुाँदैि ।

९.

वैज्ञानिक अिुसन्िािको लानग िमूिा सङ्कलि गिथ सष्ट्रकिेः (१) निकुञ्जको ष्ट्रहतका लानग
उपयुि हुिे काम वा वैज्ञानिक अिुसन्िािको निनमत्त ऐि बमोशजम िूमिा सङ्कलि गिथ
चाहिे व्यशिले सं रक्षक समक्ष नलशखत निवेदि ददिु पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि पिथ आएका सं रक्षकले ऐिको अिुसूची–१
म उशल्लशखत वन्यजन्तु बाहे क अन्य वन्यजन्तुलाई पक्री अिुसन्िािको निनमत्त िमूिा
सङ्कलि गिथ आवश्यक ितथहरु तोकी अिुमनतपत्र ददि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम अिुमनतपत्र ददाँदा लाग्िे दस्तुर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु सं रक्षण नियमावली, २०३० बमोशजम हुिेछ ।

१०.

ाँ हटाउि वा नबगािथ िहुिःे (१) निकुञ्जको
वन्यजन्तुको शिकार गिथ वा पंक्षीहरुको गुड
ष्ट्रहतको लानग उपयुि हुिे काम गिथ वा वैज्ञानिक अिुसन्िािको निनमत्त िमूिा सङ्कलि
गिथ अिुमनत प्राप्त गरे कोमा बाहे क अन्य अवस्थामा कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र कुिै
पनि वन्यजन्तुलाई मािथ, पक्रि, लखेट्ि, तसाथउि वा चोटपटक पुयाथउि वा सो को उद्योग
ाँ हटाउि, भत्काउि, नबगािथ वा खलबल्याउि
गिथ वा कुिै पनि पंक्षीहरुको फुल वा गुड
हुाँदैि ।

११.

माछा मािथ अिुमनत नलिु पिेः (१) निकुञ्जनभत्रको िदी, खोला, िाला, ताल वा पोखरीमा
माछा मािथ चाहिे व्यशिले अिुसूची–१ बमोशजमको दस्तुर बुझाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दस्तुर बुझाएपनछ सं रक्षक वा निकुञ्जको कमथचारीले
आवश्यक ितथ तोकी अिुसूची–४ बमोशजमको माछा मािे अिुमनतपत्र ददिेछ ।

१२.

पूव थ स्वीकृनत नलिु पिेः (१) िेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनत िनलई कुिै पनि व्यशिले
निकुञ्जनभत्र माटो, ढु ङ्गा, बालुवा वा अन्य कुिै खनिज पदाथथ खोज्ि, खन्न वा हटाउि पाउिे
छै ि ।
(२) कसै ले निकुञ्जनभत्र अिुसन्िाि सम्बन्िी कुिै काम गिथ चाहे मा िेपाल
सरकारको स्वीकृनत प्राप्त गरी गिथ सक्िेछ र त्यस्तोमा निजले गरे को अिुसन्िािको
एकप्रनत िेपाल सरकार समक्ष पेि गिुथ पिेछ ।

१३.

ष्ट्रवज्ञापि टााँस्ि वा राख्न िपाइिेः ऐि बमोशजम निकुञ्जनभत्र स्थाष्ट्रपत होटल, लज वा अन्य
सेवा व्यवसायीहरुले बाहे क निकुञ्जनभत्र कुिै पनि व्यशिले कुिै ष्ट्रकनसमको शचन्हपट,
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सूचिा, ष्ट्रवज्ञापि वा अन्य यस्तै ष्ट्रकनसमका पोष्टरहरु टााँसी प्रचार प्रसार गिु,थ गराउिु
हुाँदैि ।

१४.

बाजाहरु ब्जाउि िपाइिेः निकुञ्जनभत्र सरकारी कायाथलय, भवि वा ऐि बमोशजम स्थाष्ट्रपत
होटल, लज वा अन्य सेवा स्थलहरुमा बाहे क अन्यत्र रे नडयो, टे प रे कडथ र सङ्गीतका यस्तै
अन्य बाजाहरु बजाउि पाइिे छै ि ।

१५.

फोहर मैला फाल्ि िपाइिेः कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र फोहर मैला गिथ वा फाल्ि
हुाँदैि ।

१६.

ष्ट्रवषालु पदाथथ फ्ााँक्ि िपाइिेः निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी बाष्ट्रहरबाट कुिै पनि
व्यशिले कुिै ष्ट्रकनसमको ष्ट्रकटिािक ष्ट्रवष वा रासायनिक पदाथथ वा लठ्याउिे वा ष्ट्रवषालु
पदाथथ फ्ााँक्ि वा निकुञ्जनभत्र भएर बग्िे िदी खोला वा पािीको अन्य कुिै स्रोतमा हाल्ि
वा छिथ वा निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी अरु तररकाबाट हाल्ि समेत हुाँदैि ।

१७.

निकुञ्जनभत्र सवारी सािि चलाउाँदा पालि गिुथ पिे कुराहरुः निकुञ्जनभत्रको राजमागथ वा
राजमागथ बाहे कको अन्य क्षेत्रमा सवारी सािि चलाउिे व्यशिले दे हायका कुराहरुको
अिीिमा रहे र मात्र सवारी सािि चलाउिु पिेछः–
(क)

ाँ ाई
सवारी साििमा रहे का सबै सामािहरु प्रवेि चौकीमा जच
लै जािु पिेछ ।

(ख)

राजमागथ बाहे कको अन्य क्षेत्रमा सवारी सािि चलाउाँदा पााँच
टिभन्दा बढी वजिको सवारी सािि चलाउि पाइिे छै ि ।

(ग)

अन्य सावरी सािि, पैदल यात्रु वा अन्य वस्तुको आवागमिमा
बािा पिे गरी सावरी सािि चलाउि वा अड्याई राख्न हुाँदैि ।

(घ)

हिथ बिाउि हुाँदैि ।
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(ङ)

राजमागथको हकमा चालीस ष्ट्रकलोनमटर प्रनतघण्टा र राजमागथ
बाहेकको अन्य क्षेत्रमा बीस ष्ट्रकलोनमटर प्रनतघण्टा भन्दा बढी
गनतमा सवारी सािि चलाउि हुाँदैि ।

(च)

राजमागथका आवश्यकता अिुसार राशखएको तगारो र सवारी
साििको गनत कम गराउिे बिाइएको गनत नियन्त्रकको पालिा
गिुथ पिेछ ।

(छ)

निकुञ्जनभत्र राशखएको तगारो भााँच्ि, नबगािथ वा कुिै क्षनत पुयाथउि
हुाँदैि ।

(ज)

सवारी साििले कुिै पनि वन्यजन्तुलाथ लखेट्ि, ठक्कर ददि, घाइते
बिाउि, कुशल्चि वा मािथ हुाँदैि ।

(झ)

राजमागथ बाहे कको अन्य क्षेत्रमा सवारी सािि चलाउाँदा नियम
२० को उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोशजम कुिै बाटो बन्द
गररएको अवस्थामा त्यस्तो बाटोबाट सवारी सिाि

चलाउि

हुाँदैि ।

१८.

इिारा वा सङ्केत मान्नु पिेः निकुञ्जनभत्र चलाउिे सबै सवारी साििका चालकले निकुञ्जको
कमथचारीले गरे को इिारा वा सङ्केत पालिा गिुथ पिेछ र त्यस्तो इिारा वा सङ्केत
जिाउिको लानग राशखएको शचन्हपट बमोशजम सवारी सािि चलाउिु पिेछ ।

१९.

आवागमिमा प्रनतवन्िः निकुञ्जनभत्रको होटल, लज, क्याम्प, अिुमनत प्राप्त स्थाि वा
राजमागथमा

बाहेक

अन्य

स्थािमा

कसै ले

पनि

सं रक्षकको

नलशखत

अिुमनत

नबिा

सूयोस्तदे शख सूयोदयसम्म प्रवेि गिथ, ष्ट्रहाँडडुल गिथ वा सवारी सािि चलाउिु हुाँदैि ।

२०.

बाटोको सुष्ट्रविाः (१) निकुञ्जनभत्र अिुसूची–५ बमोशजमको बाटोबाट पैदल यात्रा गिथ, घर
पालुवा जीवजन्तु ष्ट्रहाँडाउि वा सवारी सािि चलाउि सं रक्षकले शचन्हपट लगाई तोके
बमोशजम बाटोको सुष्ट्रविा प्राप्त हुिेछ ।
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२) सं रक्षकको नलशखत अिुमनत नबिा उपनियम (१) बमोशजमको शचन्हपट लगाई
तोष्ट्रकददएको बाटो बाहेक अन्य बाटोको प्रयोग गिथ पाइिे छै ि ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि दे हायको अवस्थामा
दे हाय बमोशजम हुिेछः–
(क)

निकुञ्जनभत्र पिे अिुसूची–६ बमोशजमको सााँस्कृनतक, िानमथक र
ऐनतहानसक स्थलमा परम्परागत रुपमा चनल आएको िानमथक
कायथको लानग पैदल मागथको अिुमनत माग भई आएमा सं रक्षकले
उि क्षेत्रमा जािे बाटो तोकी अिुमनत ददि सक्िेछ ।

(ख)

निकुञ्जनभत्रको अिुसूची–७ बमोशजमको पािीका श्रोत प्रयोग गरी
परापूवक
थ ाल दे शख स्थािीयवासीले प्रयोग गदै आएको खािेपािी तथा
नसं चाईको ममथत तथा सम्भारको लानग अिुमनत माग भई आएमा
सं रक्षकले उि क्षेत्रमा जािे बाटो तोकी ममथत तथा सम्भारको
लानग प्रवेि गिथ अिुमनत ददि सक्िेछ ।

(ग)

शचन्हपट लगाई तोष्ट्रकददएको कुिै बाटो प्रनतकूल मौसमका कारण
बन्द गिथ उपयुि ठािेमा सं रक्षकले मौसम अिुकूल िहुन्जेलसम्म
बन्द गरी अन्य कुिै बाटो तोक्ि सक्िेछ ।

२१.

दस्तुर बुझाउिे पिेः (१) निकुञ्जनभत्र दे हायको कायथ गरे वापत अिुसूची–१ बमोशजमको
दस्तुर बुझाउिु पिेछः–
(क)

सवारी सािि चलाएमा (राजमागथ बाहे क),

(ख)

क्याम्प गरे मा,

(ग)

निकुञ्जको गाइडको सेवा उपलब्ि गरे मा,

(घ)

खरखडाई वा विकस काटे मा,

(ङ)

सुि चाले मा,

(च)

च्याउ ष्ट्रटपेमा ।
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ु ी–८ बमोशजमको
(२) उपनियम (१) बमोशजम दस्तुर बुझाउिे व्यशिलाई अिुसच
दस्तुर बुझाएको रनसर ददइिेछ ।

२२.

सवारी सािि वा वस्तु पक्राउ गररिेः यस नियमावली बमोशजम निकुञ्जनभत्र सुष्ट्रविा ददएको
बाटो बाहे क अन्य बाटोबाट कुिै सवारी सािि वा घरपालुवा जीवजन्तु ष्ट्रहाँडाएको भेष्ट्रटएमा
सं रक्षकले तोष्ट्रकददएको दजाथको निकुञ्जको कमथचारीले पक्री सम्बशन्ित अनिकारी समक्ष
कारबाहीका लानग बुझाउिेछ ।

२३.

नगरफ्तार गिथ वा नियन्त्रणमा नलि सष्ट्रकिेः (१) ऐि तथा यस नियमावली ष्ट्रवपरीत काम
गरे को अनभयोगमा सं रक्षकबाट वारे ण्ट प्राप्त गरी सहायक सं रक्षक, रे ञ्जर वा निकुञ्जका
अन्य कमथचारीहरुले कुिै व्यशिलाई नगरफ्तार गिे वा त्यस्तो व्यशिको मालसामाि वा
सवारी साििको खाितलासी गिथ वा नियन्त्रणमा नलि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि कुिै अनभयुि भागी
जािे अवस्था भएमा वा सबुद िष्ट हुि सक्िे आिंका भएमा वारे ण्ट बेगर पनि
अनभयुिलाईइ पक्राउ गिथ वा निजको सरसामाि वा सवारी साििको खाितलासी गिे वा
नियन्त्रणमा नलि सष्ट्रकिेछ ।
(३) यस नियम बमोशजम नियन्त्रणमा लएको वा बरामद भएको काठ वा अन्य
सरसामाि निकुञ्जले तोकेको स्थािसम्म ल्याउि सं रक्षकले अिुमनत ददि सक्िेछ ।

२४.

दुघट
थ िा वा मृत्यु भएमा संरचिा गिुप
थ िेः निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे कुिै व्यशिको दुघट
थ िा वा
मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यशिको साथमा गएका अन्य व्यशिले वा सो दुघट
थ िा वा मृत्यु
भएको थाहा पाउिे व्यशिले सो कुराको सूचिा िशजकको प्रहरी चौकी वा निकुञ्जको
कायाथलयमा ददिु पिेछ ।

२५.

सरकारी कामको लानग निकुञ्जनभत्र प्रवेिमा छु टः यस नियमावलीमा लेशखएको कुिै कुराले
पनि निकुञ्ज वा अन्य कुिै सरकारी कायाथलयका कुिै कमथचारीलाई आफ्िो कायाथलय वा
अन्य कुिै सरकारी कायाथलयको आदे िािुसार कुिै सरकारी काम कारबाही गिथको लानग
निकुञ्जनभत्र कुिै पनि समयमा प्रवेि गिथ बािा पुयाथएको मानििे छै ि ।
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२६.

मुद्दा हेि थ अनिकारीः (१) ऐि र यस नियमावली बमोशजम सजाय हुिे मुद्दाको कारबाही र
ष्ट्रकिारा गिे अनिकार सं रक्षकलाई हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) को सवथसामान्यतयामा प्रनतकूल असर िपे गरी दे हायका
मुद्दाको िुरु कारबाही र ष्ट्रकिारा गिे अनिकार सहायक सं रक्षक रहेकोमा सहायक
सं रक्षकलाई हुिेछः–
(क)

नियम ४ ष्ट्रवपरीत अिुमनत िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे को,

(ख)

दिहजार रुपैयााँसम्म मोल गिे वि पैदावार अनियनमत ढङ्गबाट
हटाएको, काटे वा वा शझकेको,

(ग)

घरपालुवा जीवजन्तु वा पं क्षीलाई निकुञ्जनभत्र चराएको वा पिी
खुवाएको,

(घ)

छु ट्याइएको क्याम्प वा स्थाि बाहे क अन्यत्र रात बसेको, क्याम्प
गरे को वा आगो बाले का,

(ङ)

नियम ११ ष्ट्रवपरीत अिुमनत िनलई माछा मारे को,

(च)

नियम १३ ष्ट्रवपरीत कुिै शचन्हपट, सूचिा, ष्ट्रवज्ञापि वा पोष्टरहरु
राखेको वा टााँसेको,

(छ)

नियम १४ ष्ट्रवपरीत कुिै बाजा बजाएको,

(ज)

नियम १५ ष्ट्रवपरीत फोहर मैला गरे को वा फाले को,

(झ)

नियम १७ र १८ ष्ट्रवपरीत हुिे गरी सवारी सािि चलाएको,

(ञ)

नियम १९ ष्ट्रवपरीत निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे को, ष्ट्रहाँडडुल गरे को वा
सवारी सािि चलाएको,

(ट)

नियम २० ष्ट्रवपरीत तोकेको बाटो बाहे क अन्य ठाउाँबाट पैदल
यात्रा गरे को, घर पालुवा जीवजन्तु ष्ट्रहाँडाएको वा सवारी सािि
चलाएको ।
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२७.

अनिकार प्रत्यायोजि गिथ सष्ट्रकिेः सं रक्षकले आफूलाई प्राप्त अनिकार मध्ये नियम २६
बमोशजम मुद्दा हेिे अनिकार बाहे क अन्य अनिकार आफू मातहतका कुिै कमथचारीलाई
प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।

२८.

सवारी सािि र पयथटक संख्यामा नियन्त्रणः निकुञ्जको वातावरणमा प्रनतकूल असर पिे
दे शखएमा सं रक्षकले निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेि गिे सवारी साििमा प्रनतबन्ि लगाउि र पयथटक
सं ख्यामा नियन्त्रण गिथ सक्िेछ ।

२९.

अनियनमत तररकाबाट सङ्कलि गरे को वि पैदावार नललाम नबक्री गिेः कसै ले निकुञ्जनभत्र
गैरकािूिी तररकाले सङ्कलि गरे को वि पैदावारलाई सं रक्षकले तोकेको निकुञ्जको कुिै
कमथचारीले नबगो कायम गरी सं रक्षक समक्ष पेि गिुथ पिेछ । त्यसरी ष्ट्रवगो कायम
गररएको वि पैदावारको प्रचनलत कािूि बमोशजम नललाम नबक्री गररिेछ ।

३०.

चौपाया वा सडीगली जािे माल वस्तु नललाम गिथ सष्ट्रकिेः (१) ऐि अन्तगथत सजाय हुिे
कसुरको सम्बन्िमा कब्जा गरे को वा नियन्त्रणमा नलएको सडीगली जािे माल वस्तु र
चौपायालाई सं रक्षकले तत्कालै नललाम नबक्री गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नललामबाट आएको रकम मुद्दा ष्ट्रकिारा हुाँदा ठहरे
बमोशजम हुिे गरी िरौटी खातामा आम्दािी बााँिी राख्नु पिेछ ।

३१.

जग्गा दताथ गिथ िहुिःे (१) निकुञ्ज नभत्रको कुिै पनि जग्गा कसै ले कुिै पनि तररकाले
कब्जा गिथ र दताथ गिथ वा गराउि हुाँदैि । कसै ले यस नियम ष्ट्रवपरीत जग्गा दताथ
गराएमा त्यस्तो दताथ स्वतः बदर हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जग्गा निकुञ्ज घोषणा हुि ु भन्दा अशघ कसै ले िेपाल
सरकारको स्वीकृनत बेगर गैरकािूिी रुपले दताथ गराएको रहे छ भिे त्यस्तो दताथ निकुञ्ज
घोषणा भएकै नमनतबाट स्वतः बदर भएको मानििेछ र सोको व्यहोरा अनभलेखमा जिाउि
निकुञ्ज कायाथलयले सम्बशन्ित मालपोत कायाथलयमा ले खी पठाउि पिेछ । त्यसरी ले खी
आएको सात ददि नभत्र मालपोत कायाथलयले अनभले खमा जिाई सोको जािकारी निकुञ्ज
कायाथलयलाई गराउिु पिेछ ।
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३२.

नबगो कायम गिेः (१) निकुञ्जको वि जङ्गल िोक्साि भई ठु टासम्म भएको तर काठ
फेला िपरे कोमा सोको नबगो कायम गिुथ पदाथ लोकल भोलुम टे वल प्रयोग गरी ठु टाबाट
आयति निकाली िेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचनलत दर अिुसार नबगो कायम गिुथ
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भएता पनि ठु टा फेला िपरी
काठ मात्र फेला परे मा प्राप्त काठको उपनियम (१) बमोशजम आयति निकाली त्यसमा
चालीस प्रनतित थप गरी िेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचनलत दर अिुसार नबगो
कायम गिुथ पिेछ ।

३३.

निकुञ्जको कायथ योजिा तयार गिेः निकुञ्जको जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता सं रक्षणका लानग अिुसूची–
९ बमोशजमका कुराहरु खुलाई सं रक्षकले निकुञ्जको व्यवस्थापि कायथ योजिा तयार गिुथ
पिेछ ।

३४.

असल नियतले गरे को कामको बचाउः ऐि वा यस नियमावलीद्वारा प्रदत्त अनिकार असल
नियतले प्रयोग गरे कोमा कुिै पनि सरकारी कमथचारी व्यशिगत तवरले उत्तरदायी हुिे
छै ि ।

३५.

निकुञ्जको व्यवस्थापि र ष्ट्रवकास निमाथणमा वि पैदावार उपयोग गिथ सष्ट्रकिेः िेपाल
सरकारबाट स्वीकृत कायथक्रम अिुसार सञ्चालि गररिे निकुञ्ज व्यवस्थापि एवं सोको
ष्ट्रवकास निमाथण कायथका लानग ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवा, सुकेका काठ लगायतका वि
पैदावारहरुको आवश्यकता परे मा उपलब्ि गराउि सष्ट्रकिे स्थािबाट सं रक्षकको अिुमनत
नलई लागत अिुमािको आिारमा सङ्कलि, ओसार पसार र प्रयोग गिथ सष्ट्रकिेछ ।

३६.

अिुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गिथ सक्िेः िेपाल सरकारले आवश्यक दे खेमा िेपाल
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी यस नियमावलीको अिुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट वा
हेरफेर गिथ सक्िेछ ।
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अिुसूची– १



ाँ सम्बशन्ित)
(नियम ४, ११ र २१ सग

दस्तुर
क्र.सं .

(क)

ष्ट्रववरण

दस्तुर (रु.)
िेपाली

ु का
साकथ मुलक

अन्य ष्ट्रवदे िी

िागररक

िागररक

िागररक

10०।–

75०।–

१,5००।–

2००।–

१,०००।–

२,०००।–

10०।–

×

×

2००।–

५००।–

१,०००।–

निकुञ्जको प्रवेि दस्तुर (प्रनत व्यशि प्रनत
ददि) (१० वषथ मुनिका बालबानलकालाई
प्रवेि दस्तुर लाग्िे छै ि ।)

(ख)

माछा
व्यशि

मािे

दस्तुर

प्रनत

(बशल्छले

मात्र, प्रनत

लानग)

(परम्परागत

ददिको

रुपमा माछा मारी जीष्ट्रवका चलाउिे स्थािीय
खुिा, बादी समुदायका मानिसहरुले वाष्ट्रषक
थ
िुल्क

रु. १००।–

नतरी

माछा

मािथ

पाउिे छि् ।)
(ग)

सुि

चाल्िे

दस्तुर

(परम्पारगत

रुपमा

बालुवा चाली सुि खोजी गिे प्रनत व्यशि
प्रनत ददिको) (परम्परागत रुपमा बालुवा
चाली सुि खोजी गरी जीष्ट्रवका चलाउिे
स्थािीय खुिा, बादी समुदायका मानिसहरुले
प्रनत पररवार वाष्ट्रषक
थ
िुल्क रु. १००।–
नतरी सुि चाल्ि पाउिे छि् ।)
(घ)

क्याशम्पङ (बास बस्िे) (प्रनत व्यशि प्रत्येक
रातको लानग)
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(ङ)

निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्जको िदी िालामा पयथटक घुमाउि डुङ्गा, र्याफ्टीङ, बोष्ट्रटङ्ग चलाए वापत
दस्तुर

(१)

डुङ्गा (प्रनत व्यशि प्रनत ष्ट्रिप)

2००।–

1,५0०।–

2,०००।–

(२)

र्याफ्टीङ्ग (प्रनत व्यशि प्रनत ष्ट्रिप)

2००।–

2,०००।–

4,०००।–

(३)

बोष्ट्रटङ्ग

1,0००।–

4,०००।–

8,०००।–

(च)

तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले निकुञ्जनभत्र
गाइड सेवा उपलब्ि गराए वापत प्रनत

१,५००।–

गाइड प्रनत वषथ गाइड िुल्क
(छ)

सवारी सािि दस्तुर (प्रनत सवारी प्रनत पटक)

(१)

राजमागथ बाहेक सुष्ट्रविा प्राप्त बाटोको लानग
(क) कार, जीप, िक, बस, ियाक्टर, लरी (५
टि सम्म) को लानग
(ख) मोटर साइकल, बयलगाडा र टााँगाको
लानग

(२)

(३)

10०।–

2०।–

व्यावसाष्ट्रयक जङ्गल ड्राइभ
कार

१,5००।–

जीप

२,5००।–

भ्याि

3,0००।–

सुष्ट्रविा प्राप्त बाटो बाहे क अन्य बाटोको
लानग मोटर इशन्जि जडाि भएको सवारी

३००।–

साििको लानग
(४)

हेनलकप्टर अवतरण प्रत्येक पटकको लानग

(ज)

खर खडाई विकस दस्तुर (प्रनत पुजी)

(झ)

फुष्ट्रकथ च्याउ र बगाले च्याउ (असार एक

५,०००।–
५0।–
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गते

दे शख

भदौ

मसान्तसम्म

सं रक्षकले

तोकेको क्षेत्रमा १ पटकमा बष्ट्रढमा ७ ददि
खुल्ला

गिे

गरी

वषथमा

दुईपटक)

प्रनत

के.जी.
(ञ)

हात्ती सफारी
(१) िेपाली िागररक

(ट)

५००।–

ु का िागररक
(२) साकथ मुलक

१,५००।–

(३) अन्य ष्ट्रवदे िी िागररक

२,५००।–

नसिेमा (डकुमेन्िी, ष्ट्रफल्म) छायाङ्कि दस्तुर
(१) िेपाली िागररकलाई

रु. १०,०००।–

ु का िागररकलाई
(२) साकथ मुलक

रु. ५०,०००।–

(३) अन्य रािका िागररकलाई

यू .एस.डलर १,५००।– बराबरको िेपाली
रुपैयााँ

द्रष्टव्यः ड्रोिबाट नसिेमा (डकुमेन्िी, ष्ट्रफल्म) छायाङ्कि गदाथ यसको अनतररि थप २५
(पच्चीस) प्रनतित िुल्क लाग्िेछ ।
छायाङ्कि टोलीका साथ ष्ट्रवभागले एकजिा सम्पकथ अनिकारी खटाउिेछ ।
(ठ)

डकुमेन्िी बाहे क अन्य प्रयोजिके लानग ड्रोिको प्रयोग गदाथ प्रचनलत प्रष्ट्रक्रया पुरा गरे पनछ
नसिेमा (डकुमेन्िी, ष्ट्रफल्म) छायाङ्किको लानग तोष्ट्रकएको दस्तुर लाग्िेछ ।

द्रष्टव्यः
(क)

उशल्लशखत दस्तुर मूल्य अनभवृष्ट्रिकर समावेि भएको छ ।

(ख)

ररत पूवक
थ को प्रवेिपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ ददइिेछ ।

(ग)

घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुष्ट्रविा प्राप्त बाटोबाट लै जााँदा दस्तुर
लाग्िे छै ि ।
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(घ)

खर खडाई पूजीको म्याद तीि ददिको हुिेछ ।

(ङ)

गाइड िुल्क बुझाउिे गाइडलाई निकुञ्ज प्रवेि दस्तुर लाग्िे छै ि ।

(च)

व्यावसाष्ट्रयक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गररिे सवारी साििमा दे हायमा तोष्ट्रकएको
सङ्खख्या भन्दा बढी पयथटक राख्न पाइिे छै िः–

(छ)

(१)

कार – ४ जिा (ड्राइभर र गाइड बाहे क) ।

(२)

जीप – १० जिा (ड्राइभर र गाइड बाहे क) ।

(३)

भ्याि – १५ जिा (ड्राइभर र गाइड बाहे क) ।

प्रवेिपत्र वा अिुमनतपत्र िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे वा उपरोि बमोशजम कुिै
काम गिे व्यशिलाई तोष्ट्रकएको दस्तुरमा ित प्रनतित थप दस्तुर नलई प्रवेिको
अिुमनत ददइिेछ ।

(ज)

उिारको लानग खष्ट्रटएको हेनलकप्टरलाई िुल्क लाग्िे छै ि ।

(झ)

िुक्लाफााँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पसाथ राष्ट्रिय निकुञ्जको लानग अको व्यवस्था
िभएसम्म यही अिुसारको दस्तुर लाग्िेछ ।
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अिुसूची–२
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम ४ को उपनियम (१) सग
िेपाल सरकार
वि तथा भू–सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
प्रवेिपत्र
क्र.सं .

नमनतः–

१.

प्रवेिपत्र नलिे व्यशिको िामः

२.

ठे गािाः

३.

राष्ट्रियताः

४.

प्रवेिद्वारः

५.

प्रवेि गिे दस्तुरः

६.

प्रवेि गिे नमनतः

७.

प्रवेिपत्र बहाल रहिे अवनिः

...........................................
प्रवेिपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत

द्रस्तव्यः–

(१)

यो प्रवेिपत्र अन्य व्यशिलाई हस्तान्तरण गिथ पाइिे छै ि ।

(२)

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि,
२०२९ र बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१ को पालिा गिुथ
पिेछ ।
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अिुसूची– ३
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम ४ को उपनियम (१) सग
िेपाल सरकार
वि तथा भू–सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
निःिुल्क प्रवेिपत्र
क्र.सं .

नमनतः–

१.

प्रवेिपत्र नलिे व्यशि वा सं स्थाको िामः

२.

ठे गािाः

३.

प्रवेि गिे व्यशिको सं ख्याः

४.

प्रवेिद्वारः

५.

प्रवेि गिे उद्देश्यः

६.

प्रवेिपत्र बहाल रहिे अवनिः

...........................................
प्रवेिपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत

द्रस्तव्यः–

(१)

यो प्रवेिपत्र अन्य व्यशिलाई हस्तान्तरण गिथ पाइिे छै ि ।

(२)

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि,
२०२९ र बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१ को पालिा गिुथ
पिेछ ।
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अिुसूची–४
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम ४ को उपनियम (१) सग
िेपाल सरकार
वि तथा भू–सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
माछा मािे अिुमनतपत्र
क्र.सं .

नमनतः–

१.

अिुमनतपत्र नलिे व्यशिको िामः

२.

ठे गािाः

३.

िागररकताः

४.

माछा मािथ पाइिे िदी खोला वा पोखरीको िाम
वा त्यसको खण्ड वा ष्ट्रहस्साको ष्ट्रववरणः

५.

माछा मािे दस्तुरः

६.

अिुमनतपत्र बहाल रहिे अवनिः

...........................................
अिुमनतपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत

द्रस्तव्यः–यो अिुमनत प्राप्त गिे व्यशिले सं रक्षकले तोकेको ितथको अिीिमा रही माछा मािुथ
पिेछ ।
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अिुसूची– ५
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम २० को उपनियम (१) सग
घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी सािि र पैदल यात्रुको लानग बाटोहरु

१.

खड्गबार–आम्बास–घुइयावारी (प्रस्ताष्ट्रवत मोटरबाटो)

२.

ठु ररया–अनमलाबारी–हाशत्तदमार (पैदल बाटो)

३.

ठु ररया–अनमलाबारी–शजला (पैदल बाटो)

४.

ठु ररया–अनमलाबारी–जलजला (पैदल बाटो)
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अिुसूची– ६
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (क) सग
सााँस्कृनतक, िानमथक तथा ऐनतहानसक स्थल

१.

दे उराली डााँडाको दे उती बजै मशन्दर

२.

शझझरी च ुरे डााँडाको झााँक्री मशन्दर

३.

कुकुरगौडा
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अिुसूची–७
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सग
परम्परागत रुपमा सञ्चानलत खािेपािी तथा नसं चाई

१.

ठु ररया ओभरी कुलो, महादे वपुरी ७

२.

हाशत्तगौडा च्यामा (ठू लो) कुलो, शचसापािी २

३.

कक्रवा कुलो, शचसापिी ९

४.

आमखोली खड्गवार कुलो, कोहलपुर ८

५.

जोरहत्ते दाउिा कुलो, कोहलपुर ४

६.

शझझेरी बागेसाल उदयि कुलो, महादे वपुरी १

७.

शझझेरी महादे वगााँउ कुलो, महादे वपुरी १

८.

परुवाखोला पेरािी कुलो, महादे वपुरी ८

९.

लुम्बाखोला नसक्टा गोठे री कुलो

१०.

लामीताल वैररया कूलो

११.

कटसेिी अगैया खािेपािी, कचिापुर १

१२.

कुकुरगौडा कुसुम खािेपािी

१३.

राजावास कुसुम खािेपािी

१४.

शिवखोला खािेपािी
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अिुसूची–८
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम २१ को उपनियम (२) सग
िेपाल सरकार
वि तथा भू–सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
दस्तुर बुझाएको रनसद
क्र.सं .

नमनतः–

१.

दस्तुर बुझाउिेको िाम, थरः

२.

ठे गािाः

३.

दस्तुर बुझाउिे प्रयोजिः
(क)

सवारी सािि चलाउि

(ख)

क्यम्प गिथ

(ग)

निकुञ्जको गाइड सेवा उपलब्ि गिथ

(घ)

खरखडाई वा विकस काट्ि

(ङ)

सुि चाल्ि

(च)

च्याउि ष्ट्रटप्ि

...........................................
दस्तुर बुशझनलिेको दस्तखत

द्रस्तव्यः– यो रनसद दस्तुर बुझाउिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र रहाँदा साथमा राख्नु पिेछ ।
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अिुसूची–९
ाँ सम्बशन्ित)
(नियम ३३ सग
निकुञ्ज व्यवस्थापि कायथयोजिामा समेट्िु पिे ष्ट्रवषयवस्तु

१.

प्रत्येक जङ्गल, झाडी, बुट्याि, घााँसे मैदाि, िदीखोला र प्रनत चउरले ओगटे को क्षेत्र,

२.

सं रशक्षत वन्यजन्तुहरुको सङ्खख्या र सं रक्षणको शस्थनत,

३.

जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता सं रक्षणका लानग अपिाएको कायथष्ट्रवनि,

४.

भू–बिोट तथा सं रशक्षत प्रजानतहरुको बासस्थािको ष्ट्रववरण दे शखिे गरी तयार गररएको
निकुञ्जको िक्सा,

५.

निकुञ्जको मध्यवती क्षेत्रको जिसं ख्या तथा जिघित्व तथा वि पैदावार उपयोग सम्बन्िी
ष्ट्रववरण,

६.

वि पैदावारको ष्ट्रववरण,

७.

मध्यवती क्षेत्रमा प्राप्त हुिे वि पैदावारको सङ्कलि, उपयोग तथा नबक्री सम्बन्िी वाष्ट्रषक
थ
ष्ट्रववरण,

८.

कायथ योजिा अवनिभर प्राप्त हुिे वाष्ट्रषक
थ राजश्वको ष्ट्रववरण,

९.

पयथटि ष्ट्रवकास, वातावरण, िानमथक तथा ऐनतहानसक सम्पदाको सं रक्षण सम्बन्िी कायथक्रम,

१०.

निकुञ्ज र मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापिका लानग उपयुि अन्य ष्ट्रववरणहरु ।
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