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शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०७६ 

 

नेपाल रार्पत्रमा प्रकाशित नमनत 

                                                                   २०७६।०२।०६ 

 राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनिकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभिक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
ननयमावली, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ ।  

 

२. पररिाषाः  ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथ ुनलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) “ऐन” िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ सभझन ु
पछु । 

(ख) “उपिोक्ता सनमनत” िन्नाले मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०५२ 
को ननयम ८ बमोशर्म गठन गररएको उपिोक्ता सनमनत सभझन ुपछु । 

(ग)  “कायाुलय” िन्नाले शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्जको कायाुलय सभझन ु
पछु । 

(घ)  “ननकुञ्ज” िन्नाले शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज सभझन ुपछु । 

(ङ) “मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सभझन ु
पछु ।       

(च) “ष्ट्रविाग” िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ु संरक्षण ष्ट्रविाग सभझन ु    
पछु । 

(छ) “संरक्षक” िन्नाले ननकुञ्जको प्रमखु संरक्षण अनिकृत सभझन ुपछु ।  
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(र्) “सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो” िन्नाले ननयम ६ को उपननयम (१) बमोशर्मको बाटो 
सभझन ुपछु ।  

 

पररच्छेद –२ 

ननकुञ्जको सीमाना र प्रवेि सभबन्िी व्यवस्था 

३.  ननकुञ्जको सीमानाः (१) ननकुञ्जको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोशर्म नेपाल सरकारले नेपाल 
रार्पत्रमा सूचना प्रकािन गरी ननिाुरण गरे बमोशर्म हनुेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशर्म कायम िएको ननकुञ्जको सीमानाको नसमाङ्कन र संरक्षण 
गने दाष्ट्रयत्व कायाुलयको हनुेछ । 

 

४.    ननकुञ्जनित्र प्रवेिः (१) संरक्षक वा संरक्षकले तोकेको ननकुञ्जको कमचुारीको नलशखत अनमुनत 
नबना कुनै पनन व्यशक्त ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र प्रवेि गन ुपाउने छैन । 

(२) ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र प्रवेि गन ु चाहने व्यशक्तले अनसूुची–१ मा उल्लेख िए 
बमोशर्मको दस्तरु बझुाउन ुपनेछ र त्यस्तो दस्तरु बझुाउने व्यशक्तलाई संरक्षक वा संरक्षकले 
तोकेको ननकुञ्जको कमचुारीले अनसूुची–२ बमोशर्मको प्रवेिपत्र ददनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशर्म प्रदान गररएको प्रवेिपत्र र्नु नमनतको लानग प्रदान 
गररएको हो सोही नमनतमा प्रयोग गनु ुपनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोशर्म एकपटक प्रयोग गररसकेको प्रवेिपत्र स्वतः रद्ध हनुेछ 
र अको पटक प्रवेि गनु ुपरेमा पनुः उपननयम (२) बमोशर्म प्रवेिपत्र नलन ुपनेछ ।   

 

५.  ननकुञ्ज प्रवेि आफ्नै दाष्ट्रयत्वमा हनुःे (१) प्रवेिपत्र नलएको वा ननलएको कुनै पनन व्यशक्तको 
ननकुञ्ज प्रवेि आफ्नै दाष्ट्रयत्वमा हनुेछ र ननकुञ्जनित्र कुनै ष्ट्रकनसमको हानन नोक्सानी िएमा 
वा चोटपटक लागेमा वा वन्यर्न्तकुो आक्रमण समेतबाट घाईते वा मतृ्य ुहनु गएमा ननकुञ्ज 
वा नेपाल सरकारले कुनै दाष्ट्रयत्व व्यहोने वा क्षनतपूनत ुददने छैन ।  

(२) घरपालवुा र्नावर ननकुञ्जको बाटोबाट लगेको अवस्थामा वा ननकुञ्जनित्र 
चररचरण गदाु गराउँदा वन्यर्न्तकुो आक्रमणबाट वा कुनै पनन कारणबाट त्यस्तो घरपालवुा 
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र्नावर घाइते िएमा वा मरेमा ननकुञ्ज वा नेपाल सरकारले कुनै दाष्ट्रयत्व व्यहोने वा क्षनतपूनत ु
ददने छैन । 

 

६.  बाटोको सषु्ट्रविाः (१) ननकुञ्ज नित्र रहेको अनसूुची–३ बमोशर्मको सषु्ट्रविा प्राप्त बाटोमा 
आवगमनको सषु्ट्रविा हनुेछ ।  

(२) कायाुलयले अनसूुची–४ बमोशर्मको बाटोमा सवारी सािन चलाउन, पयटुकलाई 
पैदल यात्रा गन ुतथा स्थानीय र्नतालाई यात्रा गन ुअनमुनत ददन सक्नेछ । 

(३) उपननयम (२) को प्रयोर्नको लानग कायाुलयले शचन्हपट लगाई बाटो तोष्ट्रकददन 
सक्नेछ । 

(४) उपननयम (२) बमोशर्मको बाटो प्रयोग गदाु कायाुलयले शचन्हपट लगाई 
तोष्ट्रकददएको ठाउँबाट मात्र आवत र्ावत गनु ुपनेछ । कायाुलयको नलशखत अनमुनत नबना 
कुनै व्यशक्तले कुनै पनन अवस्थामा त्यस्तो बाटो छोडी अन्य बाटोको प्रयोग गनु ुहुँदैन ।  

(५) उपननयम (१) वा (२) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन मौसम प्रनतकूल 
िएको समयमा कायाुलयले आवश्यकता अनसुार त्यस्तो बाटो बन्द गन ुसक्नेछ ।  

तर कुनै प्रकारको ष्ट्रवपद् परेको अवस्थामा त्यस्तो बाटो प्रयोग गन ु ददन       
सष्ट्रकनेछ । 

 

७.  दस्तरु बझुाउन ु पनेः (१) ननकुञ्जनित्र देहायका काम गन ु चाहने व्यशक्तले अनसूुची–१ 
बमोशर्मको दस्तरु बझुाउन ुपनेछः– 

(क)  ननकुञ्जमा प्रवेि गन,ु 

(ख)  सवारी सािन चलाउन,  

(ग)  प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) को रुपमा सेवा प्रदान गन,ु 

(घ)  सोत्तर तथा पातपनतङ्गर सङ्कलन गन,ु 

(ङ) व्यवसाष्ट्रयक र्ङ्गल ड्राइि, साइकल दौड, अल्रा दौड तथा रक 
क्लाइशभबङ सञ्चालन गन ु।  
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(२) उपननयम (१) बमोशर्म दस्तरु बझुाउने व्यशक्तलाई सो दस्तरु बझुाए बापतको 
रनसद ददइनेछ ।  

 

८. प्रवेि दस्तरु नलागनःे (१) ननयम ४ को उपननयम (२) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए 
तापनन देहायको अवस्थामा ननकुञ्जनित्र प्रवेि गदाु दस्तरु लागने छैनः– 

(क)  सरकारी काम कारबाहीको नसलनसलामा कुनै कमचुारी ननकुञ्जनित्र 
प्रवेि गदाु, 

(ख)   ननकुञ्जनित्र पने कुनै िानमकु स्थलमा आफ्नो परभपरा अनसुार 
िानमकु पव,ु मेला, ददवसहरुमा मात्र पाठपूर्ा वा दिनु गनकुो लानग 
ननकुञ्जनित्र प्रवेि गदाु, 

(ग)  ननकुञ्जनित्र वा ननकुञ्ज िएर मातै्र पगुन सष्ट्रकने ठाउँका स्थानीय 
र्नताले ननकुञ्जको बाटो िएर आवत र्ावत गदाु,  

(घ)  सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो प्रयोग गरी ननकुञ्जनित्र पैदल ष्ट्रहँड्दा वा घरपालवुा 
र्नावरहरु ल्याउँदा लैर्ादा वा कृष्ट्रषर्न्य वस्तहुरु ननर्ी प्रयोर्नका 
लानग ओसारपसार गदाु, 

तर व्यावसाष्ट्रयक प्रयोर्नको लानग त्यस्तो र्नावर ल्याउँदा 
लैँर्ादा वा कृष्ट्रषर्न्य वस्तहुरु ओसार पसार गदाु ढुवानी गने सवारी 
सािनले अनसूुची–१ बमोशर्मको दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

(ङ)  कुनै सेवाग्राही सरकारी वा व्यशक्तगत रुपमा कामको नसलनसलामा 
ननकुञ्ज कायाुलयमा सभपकु राख्न आउँदा वा त्यसरी आउँदा प्रयोग 
गरेको सवारी सािन प्रवेि गदाु, 

(च)  दि वष ुमनुीका बालबानलका वा नेपाली रे्ष्ठ नागररक ननकुञ्ज नित्र 
प्रवेि गदाु ।  

(२) कायाुलयले देहायका व्यशक्त वा टोलीलाई ननकुञ्जनित्र ननःिलु्क प्रवेिको 
अनमुनत ददन सक्नेछः– 
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(क)  संरक्षण शिक्षा कायकु्रमलाई टेवा पगुने कुनै स्वदेिी सरकारी शिक्षण 
संस्था वा अन्य संस्थाका व्यशक्त वा टोलीलाई ननकुञ्जको अध्ययन 
तथा अवलोकन भ्रमण गन,ु  

(ख)  नेपाल शस्थत कुटनैनतक ननयोगका रार्दूत वा प्रमखु तथा 
पदानिकारीहरुले मन्त्रालयबाट अनमुनत नलई भ्रमण गदाु, 

(ग) ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र सञ्चालन हनुे कुनै पनन आयोर्नासँग सभबशन्ित 
कमचुारी, ठेकेदार, कामदार तथा नतनले प्रयोग गने सवारी सािन र 
ननमाुणसँग सभबशन्ित अन्य सामग्री प्रवेि गदाु वा गराउँदा ।  

 

पररच्छेद–३ 

ननकुञ्ज संरक्षण सभबन्िी व्यवस्था 

९. ननकुञ्जनित्र ननष्ट्रषद्ध गररएका कायहुरुः ऐनको दफा ५ मा उशल्लशखत व्यवस्थाका अनतररक्त 
संरक्षक वा ननर्ले तोकेको कमचुारीको नलशखत अनमुनत ननलई कुनै पनन व्यशक्तले ननकुञ्जनित्र 
देहायका काम गन ुपाउने छैनः–  

(क)  ननकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग उपयकु्त हनुे काम गन ुवा वैज्ञाननक अनसुन्िानको 
नननमत्त नमूना सङ्कलन गन ुअनमुनत प्राप्त गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा 
कुनै पनन वन्यर्न्तलुाई मान,ु पक्रन, लखेट्न, तसाुउन वा चोटपटक पयुाुउन 
वा सो को उद्योग गन ु वा कुनै पनन पक्षीहरुको फुल वा गुडँ हटाउन, 

ित्काउन, नबगान ुवा खलबल्याउन, 

(ख)  ननकुञ्जनित्र वा ननकुञ्जनित्र पगुने गरी बाष्ट्रहरबाट कुनै ष्ट्रकनसमको ष्ट्रकटनािक 
ष्ट्रवष वा रासायननक पदाथ ु वा लठ्याउने वा ष्ट्रवषाल ु पदाथ ु फ्ाँक्न वा 
ननकुञ्जनित्र िएर बगने नदी खोला वा पानीको अन्य कुनै स्रोतमा हाल्न वा 
छन ुवा ननकुञ्जनित्र पगुने गरी अरु तररकाबाट हाल्न,  

(ग)  क्याभप गन ुिनी छुट्याइएको स्थान बाहेक अन्यत्र रात नबताउन वा क्याभप 
गन,ु  

(घ)  फोहर मैला गन ुवा फाल्न, 

(ङ)  कायाुलयले तोकेको क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र आगो बाल्न, 
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(च) सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो वा ननयम ६ को उपननयम (२) बमोशर्मको बाटो बाहेक 
अन्य बाटो वा ठाउँबाट ष्ट्रहड्न वा कुनै घरपालवुा र्नावर लैर्ान वा ष्ट्रहँडाउन, 

(छ) बाटो, पलु, मचान, घर, कायाुलय िवन, पखाुल, तारको बार, सूचनापाटी वा 
शचन्हपटलाई क्षनत पयुाुउन, 

(र्) माछा वा अन्य र्लचर मान,ु 

(झ) मादक पदाथ ुसेवन गन ुवा मादक पदाथ ुसेवन गरी प्रवेि गन,ु 

(ञ) ननकुञ्जनित्र रहेका सरकारी कायाुलय बाहेक अन्यत्र रेनडयो, टेपरेकडरु, लाउड 
स्पीकर, माइक वा कुनै ष्ट्रकनसमको बार्ा, नगतार, मरुली र्स्ता बाद्यबादनका 
सािन बर्ाउन, 

(ट)  कायाुलय बाहेक अन्य कसैले कुनै ष्ट्रकनसमको शचन्हपट, सूचना, ष्ट्रवज्ञापन वा 
अन्य यस्तै ष्ट्रकनसमका पोष्टरहरु टाँस्न, 

(ठ)  ननकुञ्जनित्र रहेका िानमकु क्षेत्र लगायतका अन्य कुनै पनन स्थानमा पि,ु 

पक्षी बली ददन, 

(ड)  बाष्ट्रहरी वातावरणमा हकेुको (एक्र्ोष्ट्रटक) ष्ट्रवरुवा, र्ीवर्न्त ु वा पक्षी 
ननकुञ्जनित्र ल्याउन वा छाड्न, 

(ढ)  कुनै पनन प्रयोर्नका लानग खोला तथा नदीलाई फकाुउन वा मोड्न    
(डाइिटु) गन ु। 

 

१०.  साथमा राख्न वा लैर्ान ननषिे गररएका वस्तहुरुः (१) ननकुञ्जको सरुक्षाथ ु खष्ट्रटएको 
सरुक्षाकमीले सरुक्षासँग सभबशन्ित बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु राख्न वा प्रयोग गन ु बाहेक 
संरक्षकको नलशखत अनमुनत नबना कुनै व्यशक्तले ननकुञ्जनित्र प्रवेि गदाु वा रहँदा सषु्ट्रविा 
प्राप्त बाटो वा ननयम ६ को उपननयम (२) बमोशर्मको बाटोबाट यात्रा गदाु देहायका शचर् 
वस्तहुरु साथमा राख्न, लैर्ान वा प्रयोग गन ुपाउने छैनः–  

(क)  हातहनतयार, खरखर्ाना वा वन्यर्न्तलुाई घाइते बनाउन वा चोट 
पयुाुउन सक्ने सामग्री, 

(ख) ष्ट्रवष, पासो तथा हाननकारक रासायननक पदाथ,ु ष्ट्रवष्फोटक पदाथ ुवा 
यस्तै प्रकारका अन्य पदाथ,ु  



www.lawcommission.gov.np 

 

(ग)  करेन्ट प्रवाह गने ष्ट्रवद्यतुीय सामग्री, िनषु बाँण, खोर, िराप, पासो, र्ाल 
वा गलेुली, 

(घ)  वन्यर्न्तकुो आखेटोपहार, वन्यर्न्तकुो सकेुको वा आलो मास ुवा 
रौं वा वन्यर्न्तकुा अङ्गबाट बनेका कुनैपनन प्रकारका सामग्रीहरु, 

(ङ) र्नुसकैु वनस्पनत, फूल, पात, फल, हाँगानबगँा, र्रा, काण्ड, बोक्रा, वा 
मनुा,   

(च) अनत प्रज्वलनिील पदाथहुरु, 

(छ)  शिकारी कुकुर, नबराला तथा वन्यर्न्त ुशिकार गन ुतानलम प्राप्त अन्य 
पि ुवा पक्षी,  

(र्)  प्रचनलत कानून बमोशर्म ननषनेित अन्य सामग्रीहरु । 

(२) उपननयम (१) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन ननकुञ्जनित्रको बाटो 
िएर मात्र पगुन सष्ट्रकने ठाउँका स्थानीय र्नताले कायाुलयबाट अनमुनत नलई वा सभबशन्ित 
प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टमा र्ाँच गराई आफ्नो घरायसी कामको लानग खकुुरी, बञ्चरो र 
यस्तै घरायसी प्रयोर्नमा प्रयोग गररने और्ार, ष्ट्रवद्यतुीय सामग्री, प्रज्वलनिील पदाथ,ु कृष्ट्रषर्न्य 
रासायाननक पदाथ,ु घरपालवुा र्नावरहरुको लानग आवश्यक पने खोर, पासोहरु लैर्ान 
सक्नेछन ्। 

(३) उपननयम (१) को खण्ड (क) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
ननकुञ्जनित्र हुँदै र्ाने रार्मागमुा चलाइने सवारी सािनमा प्रचनलत कानून बमोशर्म 
इर्ार्तपत्र प्राप्त हातहनतयार लैर्ान सष्ट्रकनेछ । यसरी हातहनतयार लैर्ान ुपदाु प्रवेिद्वार 
वा सरुक्षा पोष्टमा र्ाँच गराएर लैर्ान ुपनेछ । 

 

पररच्छेद –४ 

सवारी सािन र सङ्कते सभबन्िी व्यवस्था 

११. ननकुञ्जनित्र सवारी चलाउँदा पालना गनु ुपने ष्ट्रवषयहरुः (१) ननकुञ्जनित्र सवारी सािन चलाउन 
चाहने व्यशक्तले अनसूुची–१ बमोशर्मको दस्तरु बझुाई अनसूुची–५ बमोशर्म सवारी 
सािनको प्रवेि पत्र नलन ुपनेछ ।  
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तर ननकुञ्जनित्र वा ननकुञ्ज िएर मातै्र पगुन सष्ट्रकने ठाउँका स्थानीय र्नताले ननकुञ्जको 
बाटो िएर आवत र्ावत गदाु प्रयोग गने सवारी सािनमा कुनै दस्तरु लागने छैन । 

(२) ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र सवारी सािन चलाउने व्यशक्तले देहायका कुराहरु पालना गनु ु
पनेछः–  

(क) सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो वा ननयम ६ को उपननयम (२) बमोशर्मको बाटो 
बाहेक अन्य बाटो वा ठाउँबाट कुनै सवारी सािन लैर्ान नहनु,े  

(ख) अन्य सवारी सािन, पैदल यात्र ुवा अन्य वस्तकुो आवागमनमा बािा 
पने गरी सवारी सािन चलाउन वा अड्याई राख्न नहनुे,  

(ग) सषु्ट्रविाप्राप्त बाटो बाहेक ननकुञ्ज नित्रको अन्य बाटोमा पाँच टनिन्दा 
बढी वर्नको सवारी सािन चलाउन नहनु,े 

(घ) सवारी सािनको गनत प्रनतघण्टा तीस ष्ट्रकलोनमटर िन्दा बढी हनु 
नहनु,े  

(ङ) ननयम ६ को उपननयम (५) बमोशर्म कुनै बाटो बन्द गररएको 
अवस्थामा त्यस्तो बाटोबाट सवारी सािन चलाउन वा यात्रा गन ु
नहनु,े 

(च) सवारी सािनको हन ुबर्ाउन नहनुे, 

(छ) ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र सवारी सािन चलाउने सबै सवारी सािनका 
चालकले कायाुलयले राखेको शचन्हपट र सरुक्षा कमचुारीले गरेको 
ईिारा वा सङ्केतलाई पालना गदै सवारी सािन चलाउन ुपने । 

 

१२.  सवारी सािन र पयटुक सङ्ख्यामा ननयन्त्रणः ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र पानीका महुान, नदी, र्लािार 
क्षेत्र र वातावरणमा प्रनतकूल असर पने देशखएमा कायाुलयले त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवेि गने 
सवारी सािनमा प्रनतबन्ि लगाउन र पयटुक सङ्ख्यामा समेत ननयन्त्रण गन ुसक्नेछ । 

 

१३.  आकशस्मक आवागमनको सषु्ट्रविा ददनःे स्थानीय र्नतालाई आकशस्मक अवस्था परी 
ननकुञ्जनित्रबाट आवतर्ावत गनु ुपने िई नशर्कको प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टमा सो कुराको 
र्ानकारी ददएमा संरक्षकको ननदेिनमा ननकुञ्जको कमचुारी वा सरुक्षाकमीले सभबशन्ित 
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प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टमा त्यस्तो व्यशक्तको लगत राखी र्नुसकैु समयमा आवतर्ावत गन ु
अनमुनत ददन सक्नेछ ।  

 

१४. बाटो ममतु तथा ष्ट्रवस्तार गन ु सष्ट्रकनःे ननकुञ्जको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पयाुपयटुन 
ष्ट्रवकासको लानग कायाुलयले सषु्ट्रविा प्राप्त बाटोको ननयनमत ममतु सभिार र ननयम ६ को 
उपननयम (२) बमोशर्मको बाटोको ननयनमत ममतु सभिार तथा ष्ट्रवस्तार गन ु गराउन  
सक्नेछ ।  

 

१५. आवागमनमा प्रनतबन्ि लगाउन सष्ट्रकनःे ननकुञ्ज क्षते्रनित्रका वन्यर्न्त,ु वनस्पनत वा अन्य 
वनपैदावारलाई हानन नोक्सानी गन ुवा अन्य गैरकानूनी ष्ट्रक्रयाकलाप गन ुवा पानीका महुान 
ष्ट्रवनाि गन ु ननकुञ्ज नित्रको बाटोको दरुुपयोग िएमा ननकुञ्ज संरक्षणलाई ध्यानमा राखी 
कायाुलयले समय तोकी वा नतोकी सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट हनुे 
आवागमनमा प्रनतबन्ि लगाउन सक्नेछ ।  

 

१६.  ननकुञ्जनित्रको रार्माग ुखलुा रहनःे (१) ननकुञ्जनित्र हुँदै र्ाने नेपाल सरकारले रार्मागकुो 
रुपमा तोकेको बाटोमा सवारी सािन चलाउन सष्ट्रकनेछ ।  

  (२) उपननयम (१) बमोशर्मको रार्मागमुा चलाएका सवारीमा रहेका सामानहरु 
प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टमा र्ाँच गराई लैर्ान ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–५ 

अध्ययन अनसुन्िान, ष्ट्रवकास ननमाणु तथा पयापुयटुन सभबन्िी ब्यवस्था 

१७.  अध्ययन अनसुन्िान गन ुअनमुनत नलन ुपनेः (१) ननकुञ्जनित्र अध्ययन अनसुन्िान सभबन्िी 
कुनै काम गन ुचाहने नपेाली नागररक तथा संघ संस्थाले ष्ट्रविागबाट र ष्ट्रवदेिी नागररक 
तथा संघ संस्थाले मन्त्रालयबाट अनमुनत नलन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशर्म अध्ययन अनसुन्िानको लानग अनमुनत ददँदा ष्ट्रविाग वा 
मन्त्रालयले ऐनको अनसूुची–१ मा उशल्लशखत वन्यर्न्त ुवा पक्षी बाहेक अरुको हकमा 
आवश्यक ितहुरु तोकी कायाुलयको प्रत्यक्ष ननगरानीमा रहने गरी अध्ययन अनसुन्िान गन ु
पाउने गरी अनमुनत ददन ुपनेछ ।  
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(३) उपननयम (१) बमोशर्म अनमुनत ददँदा लागने दस्तरु राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यर्न्त ुसंरक्षण ननयमावली, २०३० बमोशर्म हनुेछ ।  

(४) उपननयम (१) बमोशर्म अनमुनत नलई अध्ययन अनसुन्िान काय ुगने व्यशक्त 
वा संघ संस्थाले उपननयम (२) बमोशर्मको ित ुउल्लङ्घन हनुे गरी वा ननकुञ्जको ष्ट्रहतमा 
प्रनतकूल असर पने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा कायाुलयको नसफाररसमा ष्ट्रविाग वा 
मन्त्रालयले त्यस्तो अनमुनतपत्र रद्द गन ुसक्नेछ ।  

(५) यस ननयम बमोशर्म अध्ययन अनसुन्िान गने व्यशक्त वा संघ संस्थाले त्यसरी 
गररएको अध्ययनबाट प्राप्त ननतर्ा सष्ट्रहतको प्रनतवेदनको एक एक प्रनत मन्त्रालय, ष्ट्रविाग र 
कायाुलय समक्ष पेि गनु ुपनेछ ।  

 

१८.  ष्ट्रवकास ननमाणु सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ननकुञ्जको सवोपरी ष्ट्रहतलाई ध्यानमा राखी 
कायाुलयको पूवसु्वीकृनत नलई ननकुञ्ज क्षेत्रनित्र सरकारी ननकाय वा मध्यवती क्षेत्र 
व्यवस्थापन सनमनतले िानमकु स्थल, पयाुपयटुन र र्लािार क्षेत्र संरक्षण सभबन्िी सानानतना 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास ननमाुणको काय ुगन ुसक्नेछ ।  

(२) उपननयम (२) बमोशर्म सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास ननमाुणको काय ु गदाु ननकुञ्ज 
क्षेत्रमा कुनै पनन नकारात्मक असर पयुाुउन ुहुँदैन ।   

 

१९.  पयापुयटुनसँग सभबन्िी व्यवस्थाः (१) पानीका महुान, र्लािार क्षेत्र र िानमकु महत्वका 
क्षेत्र र्स्ता कायाुलयले संवेदनिील क्षेत्रको रुपमा तोकेको स्थान बाहेकको ननकुञ्जनित्रको 
अन्य स्थानमा वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव नपाने गरी देहायका पयाुपयटुन सभबन्िी 
गनतष्ट्रवनिहरु सञ्चालन गन ुसष्ट्रकनेछः– 

(क)  पैदल यात्रा,     

(ख)  र्ङ्गल ड्राइि, 

(ग)  साइकलयात्रा वा दौड,   

(घ)  अल्रा दौड,   

(ङ)  रक क्लाइशभबङ, 

(च)  पयाुपयटुनसँग सभबशन्ित अन्य कायकु्रमहरु । 
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(२) उपननयम (१) को खण्ड (ख) बमोशर्म र्ङ्गल ड्राइि सञ्चालन गन ुचाहने 
व्यशक्तले अनसूुची–१ बमोशर्मको दस्तरु बझुाई अनसूुची–५ बमोशर्म सवारी सािनको 
प्रवेिपत्र नलन ुपनेछ ।  

(३) कुनै संस्थाले प्रनतस्पिाुत्मक ष्ट्रकनसमबाट उपननयम (१) को खण्ड (ग) र (घ) 
बमोशर्मको कायकु्रम सञ्चालन गन ु चाहेमा कायाुलयको स्वीकृनत नलन ु पनेछ र यसरी 
स्वीकृनत प्राप्त िएमा अनसूुची–१ बमोशर्मको दस्तरु बझुाई त्यस्तो कायकु्रम सञ्चालन गनु ु
पनेछ । 

तर स्वीकृनत प्राप्त गरे बमोशर्मको समय र स्थानमा कायकु्रम सञ्चालन गन ुनसकेमा 
त्यस्तो स्वीकृनत स्वतः रद्द हनुेछ र सो बापत बझुाएको दस्तरु ष्ट्रफताु हनुे छैन ।   

(४) यस ननयम बमोशर्म कायकु्रम सञ्चालनका लानग आवश्यक सामग्रीहरु कायकु्रम 
सञ्चालन गन ुचाहने व्यशक्त वा संस्था आफैं ले ल्याउन ुपनेछ ।  

(५) यस ननयम बमोशर्म सञ्चालन हनुे दौड कायकु्रमको प्रस्थान नबन्द ुर अशन्तम 
ष्ट्रवन्द ुननकुञ्जको सीमाना बाष्ट्रहर राख्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

वनपैदावार सङ्कलन र ओसारपसार 

२०. वनपैदावारको प्रयोगः (१) कायाुलयले मध्यवती क्षते्र व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वय गरी 
तोकेको क्षेत्रबाट तोकेको मौसम र अवनिसभमको लानग स्थानीय र्नतालाई घरायसी 
उपयोगको लानग सोत्तर तथा पातपनतङ्गर सङ्कलन गन ुददन सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशर्म सोत्तर तथा पातपनतङ्गर सङ्कलन गन ुअनमुनत ददँदा 
अनसूुची–१ बमोशर्मको दस्तरु नलई अनसूुची–६ बमोशर्मको सङ्कलन पूर्ी ददन ुपनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशर्म सङ्कलन गररएको वनपैदावार नबक्री ष्ट्रवतरण गन ुवा 
अको व्यशक्तलाई हस्तान्तरण गन ुपाइने छैन । 

 

२१.  ननकुञ्ज क्षते्र बाष्ट्रहरका वनपैदावारको ओसारपसार सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ननकुञ्जको बाटो 
िएर कुनै वनपैदावार ओसारपसार गदाु सोको नलशखत अनमुनत वा ननस्सा ननकुञ्जको प्रवेिद्वार 
वा सरुक्षा पोष्टमा चेक र्ाँच गराएर मात्र ओसारपसार गनु ुपनेछ । 
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(२) ननकुञ्जको सषु्ट्रविा प्राप्त बाटोबाट काठर्न्य वनपैदावार ओसारपसार गनु ुपने 
िएमा मूल्य अनिवषृ्ट्रद्ध कर प्रयोर्नको लानग दताु िएको काठर्न्य उद्योगको बील ननकुञ्जको 
प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टमा देखाई चेक र्ाँच गराएर मात्र ओसारपसार गनु ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशर्म ननकुञ्जको बाटो हुँदै वनपैदावार ओसारपसार 
गदाु ननकुञ्जको प्रवेिद्वार वा सरुक्षा पोष्टबाट अनमुनतपत्रमा पटकै ष्ट्रपच्छे चेक र्ाँच गरी 
ष्ट्रपठबन्दी (दरपीठ) वा दस्तखत गनु ुपनेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोशर्म ष्ट्रपठबन्दी वा दस्तखत गदाु चेक र्ाँच गररएको सवारी 
सािन नभबर, पटक र ननकासी मालको पररमाण समेत खलुाउन ुपनेछ । 

 

२२.  वनपैदावार हटाउन सक्नःे (१) ननकुञ्ज कायाुलय पररसरमा वा ननकुञ्जनित्रको बाटोमा हरुी 
बतास वा अन्य प्रकारको ष्ट्रवपद्को कारण रुख ढली आवतर्ावत गन ुवा अन्य कायमुा 
बािा परेको वा बािा पन ुसक्ने अवस्था िएमा कायाुलयले त्यस्तो वनपैदावार हटाउन 
सक्नेछ ।  

(२) ननकुञ्जनित्रको कुनै रुख वा अन्य वन पैदावारले ननकुञ्जको िौनतक पूवाुिार, 

स्थानीय र्नताको घरगोठ, सरुक्षा पोष्ट तथा िानमकु क्षेत्रलाई प्रनतकूल प्रिाव पाने र िनर्न 
समेतको क्षनत हनुे अवस्था देशखएमा कायाुलयले आवश्यक चेक र्ाँच गरी त्यस्ता रुख वा 
अन्य वन पैदावार हटाउन सक्नेछ । 

 

२३.  अननयनमत तररकाबाट सङ्कलन गरेको वन पैदावार नललाम नबक्री गनेः कसैले ननकुञ्जनित्र 
गैरकानूनी तररकाले सङ्कलन गरेको वन पैदावारलाई संरक्षकले तोकेको ननकुञ्जको कुनै 
कमचुारीले नबगो कायम गरी कायाुलय समक्ष पेि गनु ु पनेछ । त्यसरी ष्ट्रवगो कायम 
गररएको वन पैदावारको प्रचनलत कानून बमोशर्म नललाम नबक्री गररनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

र्लस्रोतको उपयोग सभबन्िी व्यवस्था 

२४. र्लस्रोतको उपयोगः (१) ननकुञ्ज नित्रको र्लस्रोतको उपयोग गदाु क्रमिः र्लचर प्राणी, 
वन्यर्न्त,ु खानेपानी, नसँचाई, र्लष्ट्रवद्यतु र व्यावसाष्ट्रयक प्रयोर्नको लानग प्राथनमकता       
ददइनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशर्म खानेपानी, नसँचाई, र्लष्ट्रवद्यतु र व्यावसाष्ट्रयक प्रयोर्नका 
लानग पानी उपलब्ि गराउँदा ननकुञ्ज र मध्यवती क्षेत्रमा रहेका देहायका ननकाय वा 
संस्थालाई प्राथनमकता ददइनेछः– 

(क)   मध्यवती क्षेत्रमा रहेका खानेपानी र नसँचाई उपिोक्ता सनमनत, 

(ख)   िानमकु मठ, मशन्दर तथा सरकारी िैशक्षक संघ संस्था, 

(ग)  यो ननयमावली प्रारभि हनु ुअशघ मध्यवती क्षेत्र बाष्ट्रहर सञ्चालनमा 
रहेका खानेपानी र नसँचाई उपिोक्ता सनमनत,  

(घ)   काठमाडौं उपत्यका खानेपानी नलनमटेड र बालार् ुबाइसिारा, 

(ङ)  सनु्दरीर्ल र्लष्ट्रवद्यतु आयोर्ना ।  

(३) यस ननयम बमोशर्म व्यावसाष्ट्रयक प्रयोर्नको लानग पानी उपलब्ि गराउँदा 
प्रचनलत कानून बमोशर्मको प्रकृया पूरा गरी प्रनतस्पिाुको आिारमा उपलब्ि गराउन ु   
पनेछ । 

(४) यो ननयमावली प्रारभि हनु ुअशघ ष्ट्रवनिन्न व्यशक्त, ननकाय, कभपनी वा सनमनतले 
माछापालन, पानी प्रिोिन लगायतका व्यावसाष्ट्रयक प्रयोर्नका लानग ननकुञ्ज नित्रको पानी 
प्रयोग गदै आएको िएमा यो ननयमावली प्रारभि िएको तीन मष्ट्रहनानित्र यस ननयमावली 
बमोशर्मको प्रकृया परुा गनु ुपनेछ र यसरी प्रकृया परुा नगरेमा त्यस्तो पानी प्रयोग गन ु
पाइने छैन । 

 

२५.  उपिोक्ता सनमनत माफुत ष्ट्रवतरण गररनःे (१) यस ननयमावली बमोशर्म ननकुञ्जको र्लस्रोत 
उपयोग गने प्रयोर्नको लानग उपिोक्ता सनमनतहरु गठन गरी त्यस्ता सनमनतहरु माफुत 
पानी ष्ट्रवतरण गररनेछ ।   

(२) उपननयम (१) बमोशर्म पानी ष्ट्रवतरण गने प्रयोर्नको लानग एउटा सनमनतलाई 
एकिन्दा बढी ठाउँबाट पानी उपलब्ि गराईने छैन ।  

तर उपलब्ि गराइएको पानीको महुान सकेुमा वैकशल्पक महुानको व्यवस्था गन ु  
सष्ट्रकनेछ ।  

(३) यो ननयमावली प्रारभि हुँदाका बखत व्यशक्तगत रुपमा नसिै पानी प्रयोग गदै 
आएका उपिोक्ताहरुले समेत यो ननयमावली प्रारभि िएको नमनतले तीन मष्ट्रहना नित्र 
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उपननयम (१) बमोशर्म गठन िएको कुनै उपिोक्ता सनमनत माफुत पानी प्रयोग गनु ु   
पनेछ । 

 

२६.  र्लस्रोत उपयोग गरे वापत िलु्क लागनःे (१) ननकुञ्जको र्लस्रोत उपयोग गने उपिोक्ता 
सनमनत वा सभबशन्ित ननकायले सो वापत उपिोक्तासँग नलएको िलु्क मध्ये अनसूुची–७ 
मा उल्लेख िए बमोशर्मको िलु्क कायाुलयमा बझुाउन ुपनेछ ।   

(२) उपननयम (१) बमोशर्मको िलु्क बझुाए वापत कायाुलयले अनसूुची–८ 
बमोशर्मको रनसद ददनेछ । 

(३) उपननयम (१) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कायाुलय, ननकुञ्ज सरुक्षाथ ु
खष्ट्रटएको सरुक्षा ननकाय, मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनत, सरकारी ष्ट्रवद्यालय, 

परापूवकुालदेशख रहेका िानमकु मठ मशन्दर तथा मध्यवती क्षेत्र नित्रका सावरु्ननक 
िाराहरुमा पानी उपलब्ि गराउँदा िलु्क लागने छैन ।  

 

२७.  पानी छोड्न ुपनेः (१) ननकुञ्ज नित्रको र्लस्रोत प्रयोग गरी पानी सङ्कलन गने ननकाय वा 
सनमनतले नदी, खोला, पोखरी, ताल र्स्ता र्ल िण्डारहरुमा कभतीमा पचास प्रनतित पानी 
अननवाय ुरुपमा छोड्न ुपनेछ ।  

तर यो ननयमावली प्रारभि हुँदाका बखत खानेपानीको लानग उपयोग िई रहेको 
पानी सो प्रयोर्नको लानग अको व्यवस्था निएसभम साष्ट्रवक बमोशर्म नै प्रयोग गन ुददन ु
पनेछ । 

(२) खानेपानी बाहेक अन्य प्रयोर्नको लानग प्रयोग हुँदै आएको ित प्रनतित पानी 
हप्तामा एक ददन अननवाय ुरुपमा पानी ष्ट्रवदा (वाटर होनलडे) को रुपमा सभबशन्ित र्लस्रोतमा 
छोड्न ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन काठमाडौं उपत्यका 
नित्र खानेपानीको अको व्यवस्था िएको अवस्थामा बागमती नदीको हकमा ित प्रनतित 
पानी नदीमा छोड्न ुपनेछ । 

 

२८.  पानी सङ्कलन केन्रः (१) ननकुञ्ज नित्रको पानी सङ्कलनको लानग पानी सङ्कलन केन्र स्थापना 
गदाु ननकुञ्ज र मध्यवती क्षेत्रको सीमानामा स्थापना गनु ुपनेछ ।  
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(२) यो ननयमावली प्रारभि हनु ुअशघ ननकुञ्जनित्र रहेका पानी सङ्कलन केन्रलाई 
ननकुञ्जको सीमानामा साररनेछ ।  

तर यसरी सीमानामा सादाु पानी उपलब्ि नहनु े िनी प्राष्ट्रवनिक प्रनतवेदन पेि 
िएकोमा कायाुलयले त्यस्तो पानी सङ्कलन केन्रलाई वातावरण संरक्षण ननयमावली, २०५४ 
बमोशर्मको प्रकृया पूरा गरी साष्ट्रवककै स्थानमा कायम राख्न अनमुनत ददन सक्नेछ ।  

 

२९.   अनगुमन सनमनतः (१) ननकुञ्ज नित्रको पानीको प्रयोगको सभबन्िमा अनगुमन गन ुदेहाय 
बमोशर्मको एक अनगुमन सनमनत रहनेछः–   

(क) संरक्षक          –संयोर्क 

(ख) शर्ल्ला समन्वय सनमनतबाट मध्यवती क्षेत्र 

व्यवस्थापन सनमनतमा प्रनतनननित्व गने प्रनतनननि     –सदस्य 

(ग) मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनतका अध्यक्ष वा  

ननर्ले तोकेको सनमनतको सदस्य         –सदस्य 

(घ) ननकुञ्ज नित्रको पानी उपयोग गने खानेपानी उपिोक्ता  

सनमनत, नसँचाई उपिोक्ता सनमनत तथा र्लष्ट्रवद्यतु उपिोक्ता 

सनमनतले मनोनयन गरी पठाएका एक एक र्नाको  

दरले तीन र्ना प्रनतनननि       –सदस्य 

(ङ) कायाुलयको सहायक संरक्षण अनिकृत  –सदस्य–सशचव 

(२) सनमनतको बैठक तथा ननणयु सभबन्िी प्रकृया सनमनत आफैं ले ननिाुरण गरे 
बमोशर्म हनुेछ ।  

 

३०.   सनमनतको काम, कतवु्य र अनिकारः (१) सनमनतको काम, कतवु्य र अनिकार देहाय बमोशर्म   
हनुेछः– 

(क)  र्लस्रोतको उपयोग गने सभपूण ुननकायहरुको तथ्याङ्क अद्यावनिक 
गने, 

(ख)  देहायको ष्ट्रवषयमा अनगुमन गनेः– 
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(१) ननकुञ्जनित्रको र्लस्रोत प्रयोग गरे बापत कायाुलयलाई 
बझुाउनपुने िलु्क बझुाए नबझुाएको, 

(२) यस ननयमावली बमोशर्म ननकुञ्जनित्रको र्लस्रोत उपयोग 
गदाु ननयम २७ बमोशर्म छोड्न ु पने पानी सभबशन्ित 
र्लस्रोतमा छोडे नछोडेको,   

(३) ननकुञ्जनित्रको र्लस्रोत उपयोग गदाु यस ननयमावली र 
कायाुलयले तोकेको अन्य ित ुपालना गरे नगरेको,   

(४) पानी सङ्कलन केन्रहरुले उपयकु्त ढङ्गले पानी सङ्कलन गरे 
नगरेको ।   

(२) सनमनतले अनगुमन लगायत आपूmले गरेका कामको वाष्ट्रषकु प्रनतवेदन तयार 
गरी आनथकु वष ुसमाप्त िएको एक मष्ट्रहना नित्र कायाुलय माफुत ष्ट्रविाग तथा मन्त्रालयमा 
पेि गनु ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

मदु्दा दायर गने सभबन्िी व्यवस्था 

३१. मदु्दा हेने अनिकारीः ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) मा उशल्लशखत मदु्दा बाहेक ऐन र 
यस ननयमावली अन्तगतु कसूर हनुे मदु्दाको िरुु कारबाही र ष्ट्रकनारा गने अनिकार 
संरक्षकलाई  हनुेछ । 

 

३२.   सबदु प्रमाण पेि गनेः ऐन बमोशर्म मदु्दा दायर िएपनछ सो मदु्दा सभबन्िमा ननकुञ्ज कमचुारी, 
सरुक्षाकमी वा प्रहरी वा अरू कसैले सबदु प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन ुयोगय कुनै माल, 

वस्त ुवा नलखत फेला पारेमा कायाुलय वा सरकारी वकील कायाुलयमा दाशखला गनु ुपनेछ 
र सो कायाुलयले पनन त्यस्तो माल, वस्त ुवा नलखतलाई अदालत वा मदु्दा हेने अनिकारी 
समक्ष तरुुन्त पेि गनु ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

ष्ट्रवष्ट्रवि 
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३३. राहत सभबन्िी व्यवस्थाः (१) ननकुञ्ज बाष्ट्रहर कुनै वन्यर्न्तलेु आक्रमण गरी िनर्नको क्षनत 
पयुाुएमा पीनडत पक्षले सभबशन्ित स्थानीय तहको नसफाररस सष्ट्रहत कायाुलयमा पैंतीस ददन 
नित्र ननवेदन ददईसक्न ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशर्म ननवेदन प्राप्त िएकोमा कायाुलयले आवश्यक र्ाँचबझु 
गरी राहत ददनपुने देखेमा सो वापतको रकम उपलब्ि गराउन ष्ट्रविागमा लेखी पठाउन ु
पनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशर्म राहतको रकम माग िई आएकोमा ष्ट्रविागले यथानसघ्र 
रकम उपलब्ि गराउन ु पनेछ र यसरी ष्ट्रविागबाट रकम प्राप्त िएको एक हप्ता नित्र 
कायाुलयले पीनडतलाई राहत उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोशर्मको राहत उपलव्ि गराउँदा मानवीय क्षनत िएकोमा 
मतृकको हकमा नशर्कको हकवाला, गभिीर तथा सामान्य घाइतेको हकमा पीनडत स्वयं वा 
ननर्को मञ्जुरीमा नशर्कको हकवाला र अन्य क्षनतको हकमा सभबशन्ित व्यशक्तलाई उपलव्ि 
गराईनेछ । 

(५) उपननयम (३) बमोशर्मको राहत ष्ट्रवतरण गरे पश्चात कायाुलयले उक्त राहतको 
ष्ट्रववरण शर्ल्ला प्रिासन कायाुलय, स्थानीय तह, ष्ट्रविाग र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(६) राहत उपलब्ि गराउने र मानव वन्यर्न्त ुनबचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय 
अबलभबन गने सभबन्िमा मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनतले आवश्यक सहयोग एवं 
कायाुलयसँग सहकाय ुगनु ुपनेछ ।  

 

३४. प्रकृनत पथ प्रदिकु (नचेर गाईड): (१) ननकुञ्जको गाईडको रुपमा सेवा प्रदान गने प्रयोर्नको 
लानग कायाुलयले प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) अनमुनतपत्र प्रदान गरेको व्यशक्तले मात्र 
ननकुञ्जमा प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) को रुपमा सेवा प्रदान गन ुसक्नेछ । 

(२) प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) को तानलम नलएको व्यशक्तलाई कायाुलयले 
अनसूुची–९ बमोशर्मको अनमुनतपत्र प्रदान गनेछ ।  

(३) कुनै पनन पयटुकले ननकुञ्जनित्र प्रवेि गदाु प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) 
को सेवा नलन सक्नेछ ।  
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(४) उपननयम (३) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कायाुलयले ननकुञ्ज 
नित्रको कुनै स्थानमा र्ान चाहने पयटुक वा ननकुञ्जनित्र प्रवेि गने ष्ट्रवदेिी पयटुकले 
अननवाय ु रुपमा प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) को सेवा नलन ु पने गरी तोक्न       
सक्नेछ । 

 

३५.  दघुटुना वा मतृ्य ुिएमा सूचना गनुपुनेः ननकुञ्जनित्र प्रवेि गने कुनै व्यशक्तको दघुटुना वा 
मतृ्य ुिएमा त्यस्तो व्यशक्तको साथमा गएका अन्य व्यशक्तले वा सो दघुटुना वा मतृ्य ुिएको 
थाहा पाउने व्यशक्तले सो कुराको सूचना कायाुलय, नशर्कको सरुक्षा पोष्ट वा प्रहरी चौकीमा 
ददन ुपनेछ । 

 

३६.  लगत नलन सक्नःे (१) संरक्षकले कायाुलयको अनिलेखको लानग मध्यवती क्षेत्रका स्थानीय 
र्नता, ननर्हरुको घर, र्गगा र घरपालवुा र्नावरहरुको अनसूुची–१० बमोशर्मको ढाँचामा 
लगत नलन सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशर्म लगत नलने कायमुा सभबशन्ित सबैले सहयोग गनु ु
पनेछ र सो कायमुा सहयोग नगने व्यशक्तलाई ननकुञ्जबाट प्राप्त हनुे सषु्ट्रविा रोक्का गन ु
सष्ट्रकनेछ । 

 

३७. नबगो कायम गनेः (१) ननकुञ्जको वन र्ङ्गल नोक्सान िई ठुटासभम िएको तर काठ फेला 
नपरेकोमा सोको नबगो कायम गनु ुपदाु लोकल िोलमु टेबल प्रयोग गरी ठुटाबाट आयतन 
ननकाली नेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचनलत दर अनसुार नबगो कायम गनु ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) मा र्नुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन ठूटा फेला नपरी काठ 
मात्र फेला परेमा प्राप्त काठको उपननयम (१) बमोशर्म आयतन ननकाली त्यसमा चालीस 
प्रनतित थप गरी नेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचनलत दर अनसुार नबगो कायम गनु ु
पनेछ । 

 

३८.  चौपाया वा सडीगली र्ान ेमाल वस्त ु नललाम गन ुसष्ट्रकनःे (१) ऐन अन्तगतु सर्ाय हनुे 
कसूरको सभबन्िमा कब्र्ा गरेको वा ननयन्त्रणमा नलएको सडीगली र्ाने माल वस्त ु र 
चौपायालाई कायाुलयले तत्कालै नललाम नबक्री गन ुसक्नेछ ।  
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  (२) उपननयम (१) बमोशर्म नललामबाट आएको रकम मदु्दा ष्ट्रकनारा हुँदा ठहरे 
बमोशर्म हनुे गरी िरौटी खातामा आभदानी बाँिी राख्न ुपनेछ । 

 

३९.  ननकुञ्जको व्यवस्थापन योर्नाः (१) ननकुञ्जको व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ को उपदफा 
(१क) बमोशर्म ष्ट्रविागबाट स्वीकृत व्यवस्थापन योर्ना अनसुार हनुेछ ।  

  (२) संरक्षकले तत्काल कायाुन्वयनमा रहेको व्यवस्थापन योर्नाको भयाद सष्ट्रकन ु
तीन मष्ट्रहना अगावै आगामी व्यवस्थापन योर्ना तयार गरी ष्ट्रविाग समक्ष पेि गनु ु             
पनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशर्मको व्यवस्थापन योर्नामा ननकुञ्ज व्यवस्थापनको लानग 
संरक्षकले आवश्यकता अनसुार ननकुञ्जलाई ष्ट्रवनिन्न क्षेत्रमा वगीकरण गने व्यवस्था गन ु 
सक्नेछ । 

(४) उपननयम (२) बमोशर्म पेि िएको व्यवस्थापन योर्ना उपर ष्ट्रविागले 
पनुरावलोकन गनेछ र सो उपर कुनै संिोिन गनुपुने िएमा सो समेत गरी ननकुञ्जको 
व्यवस्थापन योर्ना स्वीकृत गनेछ । 

 

४०.  अनिकार प्रत्यायोर्न गन ु सष्ट्रकनःे संरक्षकले आफूलाई प्राप्त अनिकार मध्ये ननयम ३१ 
बमोशर्म मदु्दा हेने अनिकार बाहेक अन्य अनिकार आफू मातहतका कुनै कमचुारीलाई 
प्रत्यायोर्न गन ुसक्नेछ । 

 

४१. अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गन ुसक्नःे नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी यस ननयमावलीको अनसूुचीहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गन ुसक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(ननयम ४ को उपननयम (२), ननयम ७ को उपननयम (१), ननयम ८ को उपननयम (१) को 

खण्ड (घ), ननयम ११ को उपननयम (१), ननयम १९ को उपननयम (२), (३) र 

ननयम २० को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

दस्तरु 

   

क्र.सं. ष्ट्रववरण दस्तरु (रु.) 

नेपाली 
नागररक 

साकु मलुकुका 
नागररक 

अन्य ष्ट्रवदेिी 
नागररक 

१. राष्ट्रिय ननकुञ्ज प्रवेि दस्तरु (प्रनत व्यशक्त 
प्रनत प्रवेि) 

१००।– 600/- १००।– 

 २.  सवारी सािन दस्तरु 

(क) सषु्ट्रविा प्राप्त बाटोको लानग (प्रनत सवारी प्रनत पटक) 

(१) सावरु्ननक यातायात नमनी बस, 

माइक्रो बस, बस, ट्याक्सी 
३०।–   

(२) रक, नमनन रक, रयाक्टर, लरी ५०।–   

(३) डोर्र, रोलर, के्रन आदद  ७५।–   

(ख) सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लानग (प्रनत सवारी प्रनत पटक) 

(१)  मोटरसाइकल, स्कुटर १५०।–   

(२) ननर्ी कार, र्ीप, भ्यान,   ट्याक्सी 350/-   

(३) बस, नमनन बस, माइक्रो बस, नमनन 
रक, रक 

500/-   

(४) मन्त्रालय अन्तगतुका कायाुलय, 

कुटनीनतक ननयोगका झण्डा िएका 
25/-   
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सवारी सािन, सरुक्षा ननकाय, शर्ल्ला 
प्रिासन कायाुलय, बारुण यन्त्र र 
एभबलेुन्स बाहेक सबै सरकारी, संस्थान, 

गैर सरकारी संघ संस्थाका सवारी सािन 

(५) साइकल 20/- 50/- 50/- 150/- 

३ प्रकृनत पथ प्रदिकु (नचेर गाईड)ले 
ननकुञ्जनित्र गाईड सेवा उपलब्ि गराए 
बापत (प्रनत वष ुगाईड दस्तरु बापत) 

२,५००।–   

४ सोत्तर तथा पातपनतङ्गर सङ्कलन     (प्रनत 
पूर्ी प्रनत ददन) 

१० ।–   

५ साइकल दौड कायकु्रम ५,०००।–   

६ अल्रा दौड कायकु्रम ५,०००।–   

७ रक क्लाङशभबङ प्रनत व्यशक्त प्रनत ददन    
(प्रवेि दस्तरु बाहेक)  

२५०।– ५००।– १,००० 
।– 

८ ननकुञ्ज बाष्ट्रहरका सरुक्षा ननकायको रक 
क्लाइशभबङ कायकु्रममा प्रनत कायकु्रम  

२,०००।–   

९ व्यावसाष्ट्रयक र्ङ्गल ड्राइि प्रनत ष्ट्ररप   

 (क) कार ५००।–   

 (ख) र्ीप 1000/-   

 (ग) भ्यान 1500/-   
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रष्टव्यः  

१.  रीतपूवकुको प्रवेिपत्र बाहकलाई मात्र ननकुञ्जनित्र प्रवेि गन ुददईनेछ ।  

२.  घरपालवुा र्नावरलाई राष्ट्रिय ननकुञ्जको सषु्ट्रविा प्राप्त बाटोबाट लैर्ाँदा दस्तरु लागने छैन ।  

३.  गाईड दस्तरु बझुाउने प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड)लाई ननकुञ्ज प्रवेि दस्तरु लागन े
छैन ।  

४.  व्यावसाष्ट्रयक र्ङ्गल ड्राइिमा प्रयोग गररने सवारी सािनमा देहायको सङ्यािन्दा बढी 
पयटुक राख्न पाईने छैनः–  

 (अ) कारमा बढीमा चार र्ना,  

(आ) र्ीपमा बढीमा दि र्ना,  

(इ) भ्यानमा बढीमा पन्र र्ना । 

५.  सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोमा प्रवेि गने सवारी सािनले ध्वनी तथा वाय ुप्रदषुण 
सभबन्िमा ननकुञ्जले कायम गरेको मापदण्ड पालना गनु ुपनेछ ।  

६.  ननकुञ्जनित्र सञ्चालन हनुे साइकल दौड, अल्रा दौड लगायतका कायकु्रममा खेलाडी र 
कायकु्रम आयोर्कले प्रनत व्यशक्त प्रवेि दस्तरु समेत बझुाउन ुपनेछ । 

७.  सनु्दरीर्ल–शचसापानी–नगरकोट र्ाने पयटुकको हकमा सनु्दरीर्लमा प्रवेि अुनमनत 
नलएपनछ िोनलपल्ट शचसापानीबाट सनु्दरीर्ल फकुदा वा नगरकोट र्ाँदा पनुः ष्ट्रटकट नलनपुने 
छैन ।  

८.  ननर्ी ष्ट्रवद्यालय र महाष्ट्रवद्यालयबाट पत्रसष्ट्रहत ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ननकुञ्जको अवलोकन भ्रमणमा 
ल्याउँदा लागने प्रवेि दस्तरुमा पचास प्रनतित छुट ददइनेछ ।  

९. दि वष ुमनुनका बालबानलका र नेपाली रे्ष्ठ नागररकलाई कुनै दस्तरु लागने छैन । 
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अनसूुची–२ 

(ननयम ४ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

प्रवेिपत्र 

क्र.संः .......................         

 

नमनतः ........................ 

 

१. प्रवेिपत्र नलने ब्यशक्तको नाम, थरः 

२. ठेगानाः     

३. उमेरः      

४.  नलङ्गः  

५. नागररकता र्ारी िएको शर्ल्ला र नागररकता नंः   

६. पासपोटु र्ारी िएको देि र पासपोटु नं (ष्ट्रवदेिी नागररकको हकमाः  

७.  भ्रमणको उदे्दश्यः  

८. प्रवेिद्वारः  

९.  प्रवेि दस्तरुः ननिलु्क/ रु. १००।–/ रु.६००।– /रुः १,०००।– 

 

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

(प्रवेिपत्र प्रदान गनेको दस्तखत) 
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रष्टव्यः 

१.  प्रवेिपत्र अको व्यशक्तलाई हस्तान्तरण गन ुपाईने छैन । 

२. शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्जनित्र रहनु्रे्ल प्रत्येक ब्यशक्तले प्रवेिपत्र आफ्नो साथमा राख्न ु
पनेछ र ननकुञ्जको सभबशन्ित कमचुारी तथा ननकुञ्ज सरुक्षाकमीले हेन ुचाहेमा र्नुसकैु बखत 
देखाउन ुपनेछ । 

३.  ननकुञ्जनित्र प्रवेि गने व्यशक्तले शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०७५ को 
पूण ुरुपले पालना गनु ुपनेछ ।  

४. सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो वा अनसुचुी–४ बमोशर्मको बाटो बाहेक अन्यत्र घरपालवुा र्नावर 
साथमा लैर्ान पाईने छैन ।  

५. गाँर्ा, चरुोट, रक्सी, मास,ु बार्ागार्ा, बासरुी, मरुली, नगतार, टेण्ट, शस्लष्ट्रपङ ब्याग लगायतका 
सामग्री लैर्ान पाइने छैन ।  
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अनसूुची–३ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

 

ननकुञ्जनित्र रहेका सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

क्र.सं सषु्ट्रविा प्राप्त बाटो लभबाई कैष्ट्रफयत 

१. बालार् ुबाइपास–मडु्ख ु ४.५ ष्ट्रकमी  

२. बौडेश्वर–गरेु् ५ ष्ट्रकमी  

३. बाङ्गे सल्ला–डाँडागाउँ ४.४ ष्ट्रकमी  
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अनसूुची–४ 

(ननयम ६ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

सवारी सािन र पैदल यात्रकुो लानग बाटो 

 

(क)  सवारी सािन र पयटुक पैदल यात्रहुरुको लानगः 

(१)    फूलबारी गेट–ऐन डाँडा–र्माचो–स्वानागाउँ 

(२)    फूलबारी गेट–नाङ्गे डाँडा– र्माचो 

(३)    फूलबारी गेट–नाङ्गे डाँडा– र्माचो–ऐन डाँडा–स्वानागाउँ–मडु्ख ु

(४)    ककनी–गरेु् िञ्ज्याङ–डाँडागाउँ–पानीमहुान 

(५)   ककनी–पाँचमाने–तारकेश्वर  

(६)    पाँचमाने–तारकेश्वर–अल्ले–गरेु्िञ्ज्याङ 

(७)    गरेु्िञ्ज्याङ–पाटेश्वारा– ष्ट्रवष्णपुादकुा – पानीमहुान 

(८)    गरेु्िञ्ज्याङ–गरुुङगाउँ 

(९)    गरेु्िञ्ज्याङ–पाटेश्वारा–चगाउँ–शचसापानी  

(१०)   पानीमहुान–नागीगभुबा–बागद्वार–शिवपरुी ष्ट्रपक 

(११)   पानीमहुान–ष्ट्रवष्णदु्वार–डाँडागाँउ 

(१२)   पानीमहुान–छापिञ्ज्याङ–शिवपरुी ष्ट्रपक 

(१३)   पानीमहुान–नागी गभुबा–तारेनिर–सनु्दरीर्ल 

(१४)   पानीमहुान–बागद्वार–शचसापानी 

(१५)   सनु्दरीर्ल–मूलखकु–शचसापानी 

(१६)   महाङ्काल–मूलखकु–झलेु –शचसापानी 

(१७)   मशणचडु–झलेु–शचसापानी 

(१८)   झलेु–देउराली–शचसापानी 
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(ख)  स्थानीय पैदल यात्रकुा लानगः  

(१)  बूढानीलकण्ठ–छापिञ्ज्याङ–नसके्र (नवुाकोट शर्ल्लाका छाप, नसके्र, नलखकुा 
स्थानीय र्नताका लानग मात्र) 

(२)   गरेु्िञ्ज्याङ–सरुरया चौर (गरुुङगाउँका स्थानीय र्नताका लानग मात्र) 

(३)   मडु्ख–ुस्वानागाउँ (छते्र देउरालीका स्थानीय र्नताका लानग मात्र) 

(४)  सनु्दरीर्ल–मूलखकु–ओख्रनेी–रोल्चे (सनु्दरीर्ल, छाप र  नलखकुा स्थानीय 
र्नताका लानग मात्र) 

(५)  सनु्दरीर्ल–मूलखकु–शचसापानी (नवुाकोट शर्ल्लाका तलाख ु गाउँका स्थानीय 
र्नताका लानग मात्र) 
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अनसूुची –५ 

(ननयम ११ को उपननयम (१) र ननयम १९ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

 

सवारी सािन प्रवेि अनमुनतपत्र/व्यवसाष्ट्रयक र्ङ्गल ड्राइि सञ्चालन गन ु

सवारी सािन प्रवेि अनमुनतपत्र 

क्र.संः 

नमनतः 

१. सवारी िनीको नाम, थरः 

२. सवारी चालकको नाम, थरः 

३. सवारी चालकको ठेगानाः 

४. सवारीको ष्ट्रकनसमः    

५. सवारी सािन नभबरः 

६. लाइसेन्स नंः      

७.  प्रवेिद्वारः     

८. सवारी सािनको दस्तरुः 

नस.नं. सवारी सािन वाष्ट्रषकु (रु. ) प्रनत पटक (रु. ) ननःिलु्क 

१. मोटरसाइकल    

२. कार, शर्प, टेभपो, ट्याक्सी    

३. माईक्रोबस, नमननवस, नमननरक, 

ट्याक्टर  
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४. ठूलो बस, ठुलो रक, डोर्र, के्रन    

५. साइकल    

   

 

(बझुाएको रनसद नभबर ................., नमनतः .........................) 

 

 

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

( अनमुनतपत्र प्रदान गनेको दस्तखत) 

 

रष्टव्यः 

१. सवारी सािनको अनमुनतपत्र अको सवारी सािनको लानग हस्तान्तरण गन ुपाईने छैन । 

२. ननकुञ्जनित्र रहनु्रे्ल सभबशन्ित सवारी चालकले सवारी सािनको अनमुनतपत्र आफ्नो साथमा 
राख्न ुपनेछ र ननकुञ्जको कमचुारी वा सरुक्षाकमीले हेन ुचाहेमा र्नुसकैु बखत देखाउन ु
पनेछ । 

३.  ननकुञ्जनित्र सवारी सािन चलाउँदा शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०७५ को 
पूण ुरुपले पालना गनु ुपनेछ ।  
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अनसूुची–६ 

(ननयम २० को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

 

सोत्तर तथा पातपनतङ्गर सङ्कलन पूर्ी 

क्र.संः 

नमनतः 

१. सङ्कलन पूर्ी पाउने व्यशक्तको नाम, थरः 

२. उपिोक्ता समूहको नामः       

३.   ठेगानाः     

४.   अनमुनत बहाल रहन ेअवनिः        

५.  प्रवेि गने क्षते्रः 

६.  सङ्कलन गने क्षेत्रः  

७.  प्रवेि दस्तरु (प्रनत ददन प्रनत पूर्ी)ःः रु ..........।–  

 

पतकर, सोत्तर, सल्लेरी    (.........ददन गणुा.........दर)         

     

(बझुाएको रनसद नं.............., नमनतः .........................) 

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

(सङ्कलन पूर्ी ददनेको दस्तखत) 
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रष्टव्यः  

१.  यो सङ्कलन पूर्ी अन्य व्यशक्तलाई हस्तान्तरण गन ुपाईने छैन । 

२. ननकुञ्जनित्र रहनु्रे्ल यो सङ्कलन पूर्ी आफ्नो साथमा राख्न ुपनेछ र ननकुञ्जको कमचुारी तथा 
सरुक्षाकमीले हेन ुचाहेमा र्नुसकैु बखत देखाउन ुपनेछ । 

३.  ननकुञ्जनित्र प्रवेि गने व्यशक्तले शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०७५ को 
पूण ुरुपले पालना गनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –७ 

(ननयम २६ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

 

र्लस्रोत उपयोग गरे वापत कायालुयलाई बझुाउन ुपने िलु्क 

 

क्र.सं. र्लस्रोतको 
उपयोग 

मध्यवती क्षेत्रनित्रको 
उपिोक्ता 

मध्यवती क्षेत्र बाष्ट्रहरका अन्य 
उपिोक्ता 

१. खानेपानी  उपिोक्तासँग असलु  गने 

िलु्कको पाँच प्रनतित  

उपिोक्तासँग असलु गने िलु्कको 
बीस प्रनतित (काठमाडौँ खानेपानी 
नलनमटेडले ष्ट्रवतरण गरेको समेत) 

२. नसँचाई  उपिोक्तासँग असलु गने 
िलु्कको पाँच प्रनतित 

उपिोक्तासँग असलु गने िलु्कको 
बीस प्रनतित 

३.  र्ल ष्ट्रवद्यतु  उपिोक्तासँग असलु गने 
िलु्कको पाँच प्रनतित 

 

उपिोक्तासँग असलु गने िलु्कको  

बीस प्रनतित 
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अनसूुची –८ 

(ननयम २६ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

 

खानपेानी, नसँचाई, र्लष्ट्रवद्यतु आदद प्रयोग बापत िलु्क बझुाएको रनसद 

 

क्र.संः 

नमनतः 

१. िलु्क नतने संस्थाको नामः 

२. ठेगानाः     

३.   सङ्कलन गने क्षेत्रः  

४.    दस्तरुः 

(क) खानेपानी      रु ..........।– 

(ख) नसँचाई     रु ..........।– 

(ग) र्लष्ट्रवद्यतु     रु ..........।– 

(घ) अन्य                             रु .........।– 

 

(बझुाएको रनसद नं.............., नमनतः .........................) 

 

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

(िलु्क बझु्ने कमचुारीको दस्तखत) 
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अनसूुची–९ 

(ननयम ३४ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

प्रकृनत पथ प्रदिकु (नचेर गाईड) अनमुनतपत्र 

 

क्र.संः 

नमनतः 

 

१. प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) अनमुनतपत्र नलने ब्यशक्तको नाम, थरः 

२. ठेगानाः        

३. उमेरः 

४. गाईडको तहः       

५. गाईड दताु नभवरः 

६. नागररकताः        

७.  प्रयोग गने प्रवेिद्वारः 

८. गाईड अनमुनत बाष्ट्रषकु दस्तरु रु......।– 

 

(बझुाएको रनसद नंः ............., नमनतः .........................) 

 

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

(अनमुनतपत्र प्रदान गनेको दस्तखत) 
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रष्टव्यः  

१.  प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) अनमुनतपत्र हस्तान्तरण गन ुपाईने छैन । 

२. शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्जनित्र रहनु्रे्ल गाईडले प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) 
अनमुनतपत्र आफ्नो साथमा राख्न ुपनेछ र ननकुञ्जको कमचुारी तथा सरुक्षाकमीले हेन ुचाहेमा 
र्नुसकैु बखत देखाउन ुपनेछ । 

३.  प्रकृनत पथ प्रदिकु (नेचर गाईड) अनमुनतपत्र प्रत्येक वष ुनवीकरण गराउन ुपनेछ । 

४.  ननकुञ्जनित्र प्रवेि गने व्यशक्तले शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावली, २०७५ को 
पूण ुरुपले पालना गनु ुपनेछ ।  
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अनसूुची –१० 

(ननयम ३६ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यर्न्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

शिवपरुी नागार्ुनु राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

 

स्थानीय उपिोक्ताको लगत नलन ेफाराम 

क्र.संः 

नमनतः 

१. घरमलुीको  नाम, थरः 

२. सभबद्ध उपिोक्ता समूहको नामः       

३.  ठेगानाः     

४. घरको ष्ट्रववरणः 

क्र.सं. घर िनीको नाम घर र घरले चचेको र्गगाको ष्ट्रववरण कैष्ट्रफयत 

शर्ल्ला गा.पा./न.पा वडा 
नं. 

ष्ट्रकत्ता 
नं. 

क्षेत्रफल      
(वगनुमटर) 
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५. र्गगाको ष्ट्रववरणः 

क्र.सं. घर िनीको नाम घर र घरले चचेको र्गगाको ष्ट्रववरण कैष्ट्रफयत 

शर्ल्ला गा.पा./न.पा वडा 
नं. 

ष्ट्रकत्ता 
नं. 

क्षेत्रफल      
(वगनुमटर) 

 

 

 

 

       

 

      

६. घरपालवुा र्नावरको ष्ट्रववरणः  

क्र.सं. ष्ट्रववरण सङ्ख्या प्राप्त नमनत प्रातीको स्रोत कैष्ट्रफयत 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


