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हात्तीको व्यवस्था गर्ने नर्नयमहरू, २०२२
र्नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०२३।१।६
प्रिासकीय काययववनि (नर्नयनमत गर्ने) ऐर्न, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनिकार प्रयोग
गरी र्नेपाल सरकारले दे हायका नर्नयमहरू बर्नाएको छः–

१.

संशिप्त र्नाम र प्रारम्भः (१) यी नर्नयमहरूको र्नाम “हात्तीको व्यवस्था गर्ने नर्नयमहरू,
२०२२” रहेको छ ।
(२) यी नर्नयमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुर्नेछर्न् ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय र्नलागेमा यी नर्नयमहरूमा,–
(क)

“हात्तीसार” भन्नाले हात्तीहरूको व्यवस्था गर्ने र्नेपाल सरकारले खडा गरे को
हात्तीसार अड्डा सम्झर्नु पछय ।

(ख)

“हावकम” भन्नाले हात्तीसार अड्डाहरूमा रहे का मुख्य अनिकृत सम्झर्नु
पछय ।

३.

हावकमको कतयव्यः हावकमको कतयव्यहरू दे हाय बमोशजमका हुर्नेछर्न्ः–
(१)

हात्तीसारलाई हात्तीको स्वास््य अर्नुकूलको ठाउँमा स्थावपत गर्नय र्नेपाल
सरकारमा नसफाररस पेि गर्ने,

(२)

हात्तीको स्वास््य र सुव्यवस्था गदाय हात्तीको र्नुहाउर्ने, नर्नन्रा समय र घाँस
दार्ना आददको पूर् य शजम्मेवारीसाथ प्रबन्ि गर्ने ,

(३)

हात्तीको स्वस््यलाई हार्नी र्नपुग्र्ने गरी हात्तीहरूको प्रयोगको उशित
व्यवस्था गर्ने ,

(४)

अन्य आवश्यक काम कुरा जस्तै घा“स र फोहर मैला फयाँक्र्ने व्यवस्था
नमलाउर्ने ।
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४.

हात्तीको प्रयोगमा ितय बन्दे जः (१) वर्न सेवामा रहे का कमयिारीहरूले आफर्नो कतयव्यको
पालर्न गर्ने नसलनसलामा बाहे क अन्य सरकारी वा गैर सरकारी व्यशिहरूले र्नेपाल
सरकारबाट तोवकएको दरले भाडा नतरे र मात्र हात्तीको प्रयोग गर्नय पाउर्ने छर्न् ।
(२) हात्तीले हात्तीसार छोडे को ददर्नदे शख हात्तीसार वफताय पुगेको ददर्नसम्मको वहसाब
गरी भाडा असुल उपर गररर्नेछ ।
(३) हात्तीको प्रयोग गर्नय नर्ननमत्त सम्बशन्ित इलाकाको कन्जरभेटर कायायलयमा वा
सम्बशन्ित हात्तीसारमा रु. १।– एकको वटकट टाँसी दरखास्त ददर्नु पदयछ र
कन्जरभेटरले वा हावकमले हात्तीलाई फुसयद भै प्रयोग गर्नय ददर्न मर्नानसव ठार्नेमा प्रयोग
गर्नय अर्नुमनत ददर्न सक्र्नेछ ।
(४) आवश्यक परे मा र्नेपाल सरकारले ववर्ना भाडामा पनर्न हात्ती ददर्न सक्र्नेछ ।
तर राजर्नैनतक काम र बोझ बोक्र्ने कामको लानग हात्तीहरू ददइर्ने छै र्न ।

५.

हात्ती मरे मा गर्नेः (१) कुर्नै हात्ती केही कारर्ले मर्नय गएमा सम्बशन्ित इलाकाको
कन्जरभेटरले आवश्यक जाँि पडताल गरी वा गर्नय लगाई हात्तीको अन््येष्टी कमय गर्नय
आदे ि ददर्नेछ ।
(२) कन्जरभेटरले आफर्नो जाँि पडतालको प्रनतवेदर्नमा हात्ती मर्नायको सबै कारर्
राम्रोसँग खुलाई िीफ कन्जरभेटर कायायलयमा िाँडो पठाउर्नु पदयछ । प्रनतवेदर्न साथ
्यस्तो हात्तीको हशस्तहाड, दाँत र गजमोती भए सो समेत िलार्नी गरी पठाउर्नु पदयछ ।

६.

िीफ कन्जरभेटरको अनिकारः िीफ कन्जरभेटरले हात्तीको सुव्यवस्थाको लानग आवश्यक
ठार्नेको आदे ि वा नर्नदे ि कन्जरभेटरहरू वा हावकमलाई ददर्न सक्र्नेछ ।।

रष्टव्यः (१) केही र्नेपाल कार्नूर्न (सं िोिर्न) ऐर्न, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरुः“अवफसर” “अवफस” र “ररपोटय” को सट्टा “अनिकृत” “कायायलय” र “प्रनतवेदर्न” ।
(२) र्नेपाल कार्नूर्न सं िोिर्न गर्ने ऐर्न, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “र्नेपाल सरकार” ।
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