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हिमाली राहिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०३६।५।२५
सं िोधि
हिमाली राहिय निकुञ्ज (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०७१

२०७१।२।१९

राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे िायका नियमिरू बिाएकोछ ।

१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमिरूको िाम “हिमाली राहिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६”
रिेकोछ ।
(२) यो नियमावली, तुरुन्त प्रारम्भ िुिेछ ।

२.

पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,(क)

“ऐि” भन्नाले राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ सम्झिु पछथ ।

(ख)

“निकुञ्ज” भन्नाले सगरमाथा राहिय निकुञ्ज, लामटाङ राहिय निकुञ्ज,  रारा राहिय
निकुञ्ज, िे–फेक्सुण्डो राहिय निकुञ्ज, मकालु बरुण राहिय निकुञ्ज वा िेपाल
सरकारले ऐि अन्तगथत घोहषत गरे को अन्य हिमाली राहिय निकुञ्ज सम्झिु पछथ।

(ग)

“सं रक्षक

(वाडे ि)”

भन्नाले

निकुञ्जको

प्रिासिको

अनभभारा

भएको

िेपाल

सरकारको मुख्य अनधकृत सम्झिु पछथ ।
(घ)

"सिायक सं रक्षक (अनसष्टे ण्ट वाडे ि)” भन्नाले निकुञ्जको सिायक सं रक्षक सम्झिु
पछथ ।

(ङ)

"स्थािीय व्यशि" भन्नाले निकुञ्जको क्षेत्रले घेररएको तर निकुञ्ज क्षेत्र भिी घोहषत
िभएको बीच बीचको गाउँमा स्थायी बसोबास गरे को व्यशि सम्झिु पछथ ।

३.

निकुञ्जको सीमािा: निकुञ्जको सीमािा ऐिको दफा ३ बमोशजम िेपाल सरकारले िेपाल
राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी घोहषत गरे बमोशजम िुिेछ ।



पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।
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४.

निकुञ्जनभत्र प्रवेि: निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ चाििे व्यशिले सं रक्षकबाट अिुसूची-१ बमोशजम
प्रवेिपत्र नलिु पिेछ र प्रवेिपत्र नलं दा अिुसूची -२ बमोशजमको दस्तूर लाग्िेछ ।

५.

प्रवेि निषेध गिथ सक्िे: निकुञ्जको हितको लानग सं रक्षकले निकुञ्जनभत्र कुिै पनि व्यशिको प्रवेि
निषेध गिथ सक्िेछ ।
तर यसरी प्रवेि निषेध गदाथ स्थािीय व्यशि तथा निकुञ्ज भएर मात्र पुग्ि सहकिे गाउँको
व्यशिलाई निकुञ्जको बाटो भएर आवत जावत गिथ रोक लगाएको वा नियम १८ बमोशजम
तोहकएको बाटोबाट आवागमि गिथ रोक लगाएको मानििे छै ि ।

६.

निकुञ्जको प्रवेि आफ्िो दाहयत्वमा िुि:े प्रवेिपत्र नलई वा िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे
व्यशिलाई निकुञ्जनभत्र कुिै हकनसमको िािी िोक्सािी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा निजको
मृत्यु भएमा समेत त्यस्तो िािी िोक्सािी, चोटपटक वा मृत्यु भए वापत क्षनतपूनतथको निनमत्त िेपाल
सरकार शजम्मेवार िुिेछैि ।

७.

निकुञ्जनभत्र निहषद्ध कायथिरू: सं रक्षकको नलशखत अिुमनत िनलई कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र
दे िायका कायथिरू गिथ पाउिे छै ि:(क)

जुिसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु बिौट बिाउि वा भोग गिथ,

(ख)

कुिै भूभाग कब्जा गिथ, विस्पनत सफा गिथ वा िोक्सािी पुर्याउि, आवाद गिथ,
खेती गिथ वा कुिै बाली उब्जाउि वा काट्ि,

(ग)

घरपालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चरी चराउि र नतिीिरूलाई खोला वा पोखरीमा
पािी खुवाउि,

(घ)

रुख, हवरुवा, झाडी वा अन्य कुिै विस्पनत काट्ि, ढाल्ि, िटाउि, छे क्ि,
छाँट्ि वा त्यस्तो विस्पनत सुक्िे कुिै काम गिथ वा त्यस्तो विस्पनतमा आगो
लगाउि वा अरु कुिै प्रकारले िािी िोक्सािी पुर्याउि,

(ङ)

कुिै स्थािमा रात हवताउि वा क्याम्प गिथ वा आगो बाल्ि,

(च)

ढु ङ्गा, बालुवा वा खािी खन्न वा कुिै खनिज पदाथथ माटो वा अन्य यस्तै पदाथथ
िटाउि वा कुिै हकनसमले जग्गालाई क्षनत पुर्याउि,
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(छ)

निकुञ्जनभत्र बग्िे िदी, खोला वा पािीको कुिै श्रोत थुन्न, फकाथउि वा त्यसमा
कुिै िािीकारक वा हवस्फोटक पदाथथिरू प्रयोग गिथ,

(ज)

वाहिरी वातावरणमा िुकेको (एक्जोहटक) हवरुवा, जीवजन्तु वा पंक्षी निकुञ्जनभत्र
ल्याउि वा छाड्ि ।

८.

साथमा राख्न, लैजाि वा प्रयोग गिथ िपाइिे वस्तुिरू: सं रक्षकको नलशखत अिुमनत िनलई कुिै
व्यशिले निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ वा रिँदा वा नियम १८ बमोशजम तोहकएको बाटोबाट हिं ड्दा
दे िायका चीज वस्तुिरू साथमा लै जाि, राख्न वा प्रयोग गिथ पाउिे छै ि:(क)

धिुषवाण, भाला, दजथि, पासो, जाल, धराप, गुलेली वा चोट पुर्याउि सहकिे वा
गोली चलाइिे जुिसुकै िातिनतिार, खरखजािा, हवष, हवष्फोटक पदाथथ वा सो
प्रयोग गिे साधििरू,

(ख)

आखेटोपिार वा कुिै वन्यजन्तुको सुकेको वा आलो मासु ।
तर स्थािीय व्यशि निकुञ्ज भएर मात्र पुग्ि सहकिे गाउँको व्यशिले
आफ्िो घरायसी कामको लानग खुकुरी, बन्चरो र यस्तै िातिनतयार मात्र निकुञ्ज
भएर लै जाि बाधा पिेछैि ।

९.

विस्पनत वा अन्य चीज वस्तुलाई क्षनत पुर्याउि ििुि:े कसैले निकुञ्जकोनभत्र वा वाहिर आगो
बाली वा अन्य कुिै हकनसमले निकुञ्जनभत्रको विस्पनत, झारपात वा अन्य चीज वस्तुलाई क्षनत
पुर्याउि िुँदैि ।

१०.

ँ वा गोला नबगािथ
वन्यजन्तु वा पंक्षीको शिकार गिथ र पंक्षी वा कीट हकटाणुको फुल, गुड
ििुि:े ऐि अन्तगथत इजाजत प्राप्त गरे कोमा बािेक अन्य अवस्थामा सं रक्षकको नलशखत अिुमनत
प्राप्त िगरी कुिै पनि व्यशिले निकुञ्जनभत्र कुिै पनि वन्यजन्तु वा पंक्षीलाई शिकार गिथ, लखेट्ि
वा तसाथउि वा कुिै पनि वन्यजन्तु, पंक्षी वा कीट हकटाणुलाई मािथ, पक्रि वा चोट पुर्याउि वा
ँ वा गोला िटाउि, नबगािथ वा खलबल्याउि वा कुिै
कुिै पनि पंक्षी वा कीट हकटाणुको फुल, गुड
ँ ैि ।
कीट हकटाणु, माछा वा प्राकृनतक उपज सं कलि गिथ िुद
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११.

अिुमनत िनलई माछा मािथ िपाइिे: (१) कसैले अिुसूची -२ बमोशजम लाग्िे दस्तूर नतरी
सं रक्षकबाट अिुसूची-३ बमोशजमको ढाँचाको अिुमनतपत्र िनलई निकुञ्जनभत्र रिेको खोला वा
पोखरीको माछा मािथ िुँदैि ।
(२) यस नियम बमोशजम अिुमनतपत्र नलई माछा मािथ चाििे व्यशिले माछा मादाथ बल्छी
बािेक अन्य साधि प्रयोग गिथ िुँदैि ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि चैत्र १ गतेदेशख
आशिि मसान्तसम्म माछा मािथ पाइिेछैि।

१२.

िेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनत नलिु पिे: (१) कसैले निकुञ्जनभत्र अिुसन्धाि सम्बन्धी कुिै
काम गिथ चािेमा िेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनत प्राप्त गरी त्यस्तो काम गिथ सक्िेछ । त्यसरी
स्वीकृनत प्राप्त गरी गरे को अिुसन्धािको एकप्रनत िेपाल सरकार समक्ष पेि गिुथ पिेछ ।

१३.

पोष्टर टाँस्ि वा राख्न िपाइिे: निकुञ्जको प्रयोजिको लानग निकुञ्जको कायाथलयको कमथचारीले
बािेक निकुञ्जनभत्र अरु कसै ले कुिै हकनसमको शचन्िपट, सूचिापट, हवज्ञापि वा अन्य यस्तै
हकनसमका पोष्टरिरू टाँस्ि वा राख्न पाउिे छै ि ।

१४.

बाजािरू बजाउि िपाउिे: निकुञ्जनभत्र धानमथक स्थल वा निवासस्थाि, िोटल, लज वा रे ष्टुराँमा
बािेक अन्यत्र कसैले रे नडयो, टे परे कडथ वा बाजािरू बजाउि पाउिेछैि ।

१५.

फोिर मैला गिथ वा फाल्ि िपाइिे: कसैले निकुञ्जनभत्र फोिर मैला गिथ वा फोिर फाल्ि
िुँदैि।

१६.

हवषालु पदाथथ फ्ाँक्ि, िाल्ि वा छिथ िपाइिे: निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी बाहिरबाट
कुिै पनि व्यशिले कुिै हकनसमको कीटिािक हवष वा रासायनिक पदाथथ वा लागू वा हवषालु
पदाथथ फ्ाँक्ि वा निकुञ्ज भएर बग्िे िदी खोला वा पािीको अन्य कुिै श्रोतमा िाल्ि वा छिथ वा
निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी अरु तररकाबाट िाल्ि समेत िुँदैि ।

१७.

आवागमिमा प्रनतबन्ध: सं रक्षकको नलशखत अिुमनत नबिा साँझ सात बजेदेशख नबिाि पाँच
बजेसम्म कसैले निकुञ्जनभत्र पस्ि वा हिँडडुल गिथ वा याक वा खच्चड लगायत कुिै सवारी
ँ ैि ।
हिं डाउि िुद
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तर स्थािीय व्यशि वा निकुञ्ज भएरै मात्र पुग्ि सक्िे गाँउको व्यशि निकुञ्जको बाटो
भएर आवात जावत गिथ वा सरकारी कमथचारीले आफ्िो कामकाजको नसलनसलामा कुिै समयमा
पनि निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ बाधा पािे छै ि ।

१८.

बाटोको सुहवधा:(१) सं रक्षकले निकुञ्जनभत्र अिुसूची-४ मा तोहकए बमोशजमको बाटोबाट पैदल
यात्रा गिथ, घरपालुवा जीवजन्तु हिँडाउि वा याक वा खच्चड लगायत कुिै सवारी हिँडाउि
सवथसाधारण जिताको सुहवधाको लानग शचन्िपट लगाई त्यस्तो बाटो तोहकददि सक्िेछ र
सवथसाधारणले त्यसरी शचन्िपट लगाई तोहकददएको बाटोमात्र उपयोग गिुथ पिेछ ।
(२) सं रक्षकको नलशखत अिुमनत हविा कुिै पनि अवस्थामा कसैले उपनियम (१)
बमोशजम शचन्िपट लगाई तोहकददएको बाटो छोडी अन्य बाटोको प्रयोग गिथ पाउिे छै ि ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भएता पनि प्रनतकूल मौसममा शचन्िपट
लगाई तोहकददएको कुिै बाटो बन्द गिथ उपयुि ठािेमा मौसम अिुकूल ििुन्जेलसम्म सं रक्षकले
सो बाटो बन्द गिथ सक्िेछ ।

१९.

सवारी साधि वा घरपालुवा जीवजन्तु पक्री कारबािीको लानग बुझाउिे: यस नियमावली
बमोशजम निकुञ्जनभत्र सुहवधा ददइएको बाटो बािेक अन्य बाटोबाट घरपालुवा जीवजन्तु हिँडाएको
भेहटएमा सं रक्षक वा निजले खटाएको अन्य कमथचारीले त्यस्तो घरपालुवा जीवजन्तु पक्री
सम्बशन्धत अनधकारी समक्ष कारबािीको लानग बुझाउिेछ ।

२०.

नगरफ्तार गिथ सहकिे: (१) सं रक्षकबाट वारे ण्ट प्राप्त गरी सिायक सं रक्षक, वन्यजन्तु गाडथ वा
निकुञ्जका अन्य कमथचारीले ऐिको बशखथलाप काम गरे को अनभयोगमा कुिै व्यशिलाई नगरफ्तार
गिथ वा त्यस्तो व्यशिको घर, मालसामाि वा सवारीको साधिको खाितलासी नलि

सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भएता पनि कुिै अनभयुि भागी जािे
अवस्था भएमा हविा वारे ण्ट पनि सिायक सं रक्षक, रे ञ्जर वा सुवेदार दजाथसम्मका वन्यजन्तु गाडथले
अनभयुिलाई पक्राउ गिथ वा निजको सरसामाि वा सवारीको खाितलासी नलि सक्िेछ ।

२१.

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ पालिा गिुथ पिे कुरािरू: प्रवेिपत्र नलई वा िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि
गिे प्रत्येक व्यशिले दे िायका कुरािरूको पालिा गिुथ पिेछ:-
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(क)

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे पनछ आफ्िो वा आफ्िा साथमा जािे पथप्रदथिक, भररया,
भान्छे वा अन्य व्यशिले प्रयोग गरे का खािेकुरािरुका बट्टािरू, मादक पदाथथ वा
अन्य वस्तुका शििीिरू, हफनलमका रोलका बट्टािरू, प्याक गिे कागजपत्रिरू,
प्लाहष्टकका थैलािरू, अशक्सजिका भाँडा वा नसनलण्डर, अन्य कुिै हकनसमका
भाँडािरू वा अन्य फ्ाँहकिे सरसाम्ीिरू सं रक्षक वा निकुञ्जका अन्य कुिै
कमथचारीले तोकेको ठाउँमा फाल्िु पिेछ ।

(ख)

निकुञ्जनभत्र आफ्िो र आफ्िो साथमा जािे पथप्रदिथक, भररया, भान्छे वा अन्य
कुिै व्यशिको दै निक उपयोगको लानग चाहििे काठ, दाउरा, स्याउला र पालको
हकला वा कुिै अन्य प्रयोजिको लानग चाििे काठ निकुञ्जनभत्रको झाडी, बुट्याि
वा ढले को रुख वा खडा रुख समेतबाट प्रयोग गिथ िुँदैि र त्यस्तो काठ दाउरा
स्थािीय व्यशिबाट खररद पनि गिथ िुँदैि ।

(ग)

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ आफ्िो र आफ्िो साथमा जािे पथप्रदिथक, भररया भान्छे
वा अन्य कुिै व्यशिको लानग पयाथप्त मात्रामा चाहििे मदट्टतेल, ग्याँस, पेट्रोल वा
अन्य यस्तै इन्धि निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे बखतमा आफूसं ग साथमा िुि ु पिेछ ।

२२.

प्रवेि दस्तूरमा छु ट: सरकारी काम कारबािीको नसलनसलामा कुिै कमथचारी निकुञ्जनभत्र प्रवेि
गदाथ दस्तूर लाग्िे छै ि ।
(२) कसै ले निकुञ्जनभत्र पिे कुिै धानमथक स्थलमा आफ्िो परम्परा अिुसार पाठपूजा वा
दिथि गिथको लानग निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ दस्तूर लाग्िे छै ि ।
(३) निकुञ्जनभत्र वा निकुञ्ज भएर मात्रै पुग्ि सहकिे गाउँमा स्थाहपत सावथजनिक सं स्थािको
िेपाली तथा गैरिेपाली कमथचारीलाई र त्यस्तो सं स्थाको सेवा उपलब्ध गिे व्यशिलाई निकुञ्ज
भएर जाँदा प्रवेि दस्तूर लाग्िे छै ि ।
(४) नियम २८ बमोशजम िेपाल सरकारनसत करार गरी कुिै सेवा सञ्चालि गिे व्यशि
वा सं स्थाका कमथचारीको प्रवेि दस्तूरको िकमा सोिी करार बमोशजम िुिेछ ।
(५) निकुञ्जको अध्ययि भ्रमण गिथ चाििे कुिै शिक्षण सं स्था वा अन्य कुिै सं स्थाको
व्यशि वा सं स्थाका सं रक्षकले नि:िुल्क प्रवेि गिथ ददि सक्िेछ ।
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(६) पवथतारोिणको नसलनसलामा कसैले निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाथ दस्तूर लाग्िे छै ि ।
तर निकुञ्जको कमथचारीले पवथतारोिणको अिुमनतपत्र िेि थ चािेमा सम्बशन्धत व्यशिले
दे खाउिु पिेछ ।

२३.

दुघट
थ िा तथा मृत्यु भएमा सूचिा गिुथ पिे:

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे कुिै व्यशिको दुघट
थ िा वा

मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यशिनसत साथमा गएका अन्य व्यशिले सो कुराको सूचिा िशजकको प्रिरी
चौकी वा निकुञ्जको कायाथलयमा गिुथ पिेछ ।

२४.

काठ दाउरा ददि सहकिे: (१) घर बिाउि वा ममथत गिथ निनमत्त काठ दाउरा नलि चाििे
स्थािीय व्यशिले बि पैदावार नबक्री हवतरण सम्बन्धी प्रचनलत नियम बमोशजमको दस्तूर बुझाएमा
सं रक्षकले त्यस्तो व्यशिलाई अिुसूची -५ बमोशजमको काठ दाउरा नलि पाउिे पूजी ददि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददएको पूजी बमोशजमको काठ दाउरा सोिी पूजीमा तोकेको
क्षेत्रबाट नलिु पिेछ ।

२४क. जडीबुटीको सङ्कलि तथा नबक्री हवतरण: (१) राहिय निकुञ्ज तथा मध्यवती क्षेत्रको विबाट
प्रचनलत कािूि बमोशजम सङ्कलि गिथ पाउिे जडीबुटीिरु सङ्कलि गिथ चाििे व्यशि वा सं स्थाले
जडीबुटीको हकनसम, सङ्कलि क्षेत्र, पररमाण र सङ्कलि गिे उद्देश्य समेत खोली सं रक्षक समक्ष
निवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको निवेदि उपर जाँचबुझ गदाथ माग बमोशजमको

जडीबुटी सङ्कलि गिथ इजाजत ददि उपयुि दे शखएमा अिुसूची–५क. मा उशल्लशखत जडीबुटीको
िकमा सो बमोशजमको दस्तुर समेत नलई तोहकएको क्षेत्र र पररमाणमा वषथमा एक नसजिमा
बढीमा तीस ददिको लानग अिुसूची–५ख. बमोशजमको ढाँचामा सं रक्षकले जडीबुटी सङ्कलि गिे
इजाजतपत्र ददि सक्िेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त जनडबुटी सङ्कलि गिे इजाजतपत्र बमोशजम सङ्कलि

गररएको जनडबुटी त्यस्ता इजाजतपत्रसँग नभडाई तथा सङ्कलि गरे को पररमाण जाँची सं रक्षकले

प्रचनलत कािूि बमोशजमको दस्तुर नलई अिुसूची–५ग. बमोशजमको ढाँचामा छोडपूजी ददिु पिेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा

yk .
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(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि िेपाल सरकारले तोकेको
जातको जनडबुटीको सङ्कलि तथा नबक्री हवतरणको लानग सं रक्षकले बोल कबोल प्रथाद्वारा
सबैभन्दा बढी दस्तुर कबोल गिे व्यशिलाई इजाजत ददि सक्िेछ ।
(५) उपनियम (२), (३) र (४) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि प्रचनलत कािूि
बमोशजम सङ्कलि गिथ प्रनतबन्ध लगाइएका जडीबुटीको िकमा सङ्कलि इजाजत तथा छोडपूजी
ददइिे छै ि ।
(६) कूिै व्यशि वा सं स्थाले यस नियमावली बमोशजम सङ्कलि गरे को वा प्राप्त गरे को
जडीबुटी मध्ये प्रचनलत कािूि बमोशजम हवदे ि निकासीमा प्रनतबन्ध लगाएको जटीबुटी बािेक
अन्य जडीबुटी हवदे ि निकासी गिथ निवेदि ददएमा सं रक्षकले हवदे ि निकासी गिे अिुमनतका लानग
सम्बशन्धत भन्सार कायाथलयलाई नसफाररस गिथ सक्िेछ ।
(७) प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित भई सारतत्व निकाले र
मात्र हवदे ि निकासी गिथ पाइिे भिी उल्लेख भएका जडीबुटीको िकमा सोिी सूचिा बमोशजम
िुिेछ ।

२५.

लगत नलि सहकिे: सं रक्षकले निकुञ्जको कायाथलयको अनभलेखको लानग स्थािीय व्यशििरू तथा
निजिरूको घर, खेतबारी र घरपालुवा जीवजन्तुिरूको लगत अिुसूची-६ बमोशजमको ढाँचामा
नलि सक्िेछ ।

२६.

निस्सा ददि र शचन्ि लगाउि सक्िे: सं रक्षकले निकुञ्जको हितको लानग स्थािीय व्यशिलाई
पररचयको निस्सा ददि र निजिरूको घरपालुवा जीवजन्तुलाई शचन्ि लगाउि सक्िेछ ।

२७.

चरी चराउि सक्िे: स्थािीय व्यशिले निकुञ्जनभत्र आफ्िो घरपालुवा जीवजन्तुलाई सं रक्षकले
तोकेको क्षेत्रमा मात्र चरी चराउि वा गोठ राख्न पाउिेछ ।

२८.

िेपाल सरकारले निकुञ्जको हितका लानग सेवा सञ्चालि गिथ गराउि सक्िे: (१) निकुञ्जको
हितको लानग िेपाल सरकारले निकुञ्जनभत्र िोटल, लज, छाप्रो, सावथजनिक यातायात वा यस्तै
हकनसमका अन्य सेवा वा सुहवधाको व्यवस्था आफैं वा कुिै व्यशिनसत करार गरी सञ्चालि गिथ
गराउि सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम अन्य व्यशिबाट सेवा सञ्चालि गराउँदा िेपाल सरकारले
आवश्यकतािुसार त्यसको ितथ तोक्ि सक्िेछ ।
ु न्दा अशघदे शख निकुञ्जनभत्र सञ्चालि` भएको िोटल, लज,
(३) यो नियमावली लागू िुिभ
रे ष्टुराँ वा शचया पसलका मानलकले यो नियमावली प्रारम्भ भएको नमनतले छ महििानभत्र यस
नियमावली बमोशजम िेपाल सरकारनसत करार गिुथ पिेछ ।

२९.

मुद्दा िेिे अनधकारी: (१) यस नियमावली अन्तगथतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबािी र
हकिारा गिे अनधकार सं रक्षकलाई िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी दे िायका कसूर
सम्बन्धी मुद्दाको कारबािी र हकिारा गिे अनधकार सिायक सं रक्षक रिेकोमा सिायक
सं रक्षकलाई र निज िरिेकोमा रे ञ्जरलाई िुिेछ:(क)

नियम ४ को बशखथलाप प्रवेिपत्र िनलई निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे मा,

(ख)

नियम ७ को खण्ड (ग), (ङ) वा (च) को बशखथलाप कुिै काम कारबािी गरे मा
वा सोिी नियमको खण्ड (घ)

को बशखथलाप पाँचसय रुपैयाँसम्म मोल पिे वि

पैदावारमा कुिै हकनसमले िािी िोक्सािी पुर्याएमा,
(ग)
(घ)

नियम ११ बमोशजम अिुमनत िनलई माछा मारे मा,
नियम १३ को बशखथलाप कुिै शचन्िपट, सूचिा, हवज्ञापि वा पोष्टरिरु टाँसेमा वा
राखेमा,

(ङ)

नियम १४ को बशखथलाप कुिै बाजा बजाएमा,

(च)

नियम १५ को बशखथलाप फोिर मैला गरे मा वा फ्ाँकेमा,

(छ)

ँ डुल गरे मा वा सवारी चलाएमा,
नियम १७ को बशखथलाप निकुञ्जनभत्र पसेमा, हिड

(ज)

नियम १८ को बशखथलाप तोहकएको बाटो छोडी अन्यत्रबाट यात्रा गरे मा,
घरपालुवा जीवजन्तु हिँडाएमा वा कुिै सवारी चलाएमा ।

३०.

निमाथण कायथ गिथ िेपाल सरकारको स्वीकृनत नलिु पिे: निकुञ्जनभत्र कुिै सरकारी वा
गैरसरकारी निमाथण कायथ वा योजिा सञ्चालि गदाथ गराउँदा िेपाल सरकार, वि मन्त्रालयको
स्वीकृनत नलिु पिेछ ।
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३१.

प्रवेि िुल्क िलगाउि सक्िे: िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी सोिी
सूचिामा तोहकएको निकुञ्जिरूमा अवनध तोकी वा ितोकी िेपाली िागररकलाई निकुञ्जनभत्र प्रवेि
िुल्क िलगाउि सक्िेछ ।

३२.

सिायक संरक्षकको अनधकार: कुिै निकुञ्जमा सं रक्षक िभएको अवस्थामा नियम २९ बमोशजम
मुद्दा िेिे अनधकार बािेक यस नियमावली बमोशजमको सं रक्षकको अनधकार सिायक सं रक्षकले
प्रयोग गिथ पाउिेछ ।

३३.

अिुसूचीमा सं िोधि गिे अनधकार: िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी यस
नियमावलीको अिुसूचीिरूमा सं िोधि गिथ सक्िेछ ।

#$=

निदे शिका तथा कायथहवनध बिाउि सक्िे: ऐि तथा यस नियमावलीको कायाथन्वयि गिथ वि तथा भू–
सं रक्षण मन्त्रालयले आवश्यक निदे शिका तथा कायथहवनध बिाई लागू गिथ सक्िेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा

yk .
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अिुसूची-१
(नियम ४ सँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
------------ राहिय निकुञ्ज
प्रवेिपत्र
नस.िं. ................
प्रदाि गरे को नमनत: .........
प्रवेि गरे को नमनत: .........
प्रवेिस्थाि: ............
िाम र थर:ठे गािा:राहियता:उमेर:प्रवेि दस्तूर:- रु. ............ (अक्षरुपी) .......................................
प्रवेिपत्र प्रदाि गिे अनधकारी:िाम:सिी:दजाथ:कायाथलयको छाप:द्रष्टव्य:
१. पाँच

वषथदेशख

बाह्र

वषथ

उमेरसम्मको

व्यशिले

प्रवेि

दस्तूरको

आनध

नतिुथ

पिेछ ।
२. यो

प्रवेिपत्र एक पटक प्रवेिको निनमत्त मात्र मान्य िुिेछ र अरु कसैलाई िस्तान्तरण गिथ

सहकिे छै ि ।
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३. यस प्रवेिपत्रको अको पृष्ठमा निकुञ्ज सम्बन्धी नियमिरू उल्लेख गररएका छि् ।
४. यस निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिले राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ र सो
अन्तगथत बिेको नियमिरुको पालिा गिुथ पिेछ ।
५. यस प्रवेिपत्रलाई आफ्िै साथमा राख्नु पिेछ र निकुञ्जको सम्बशन्धत कमथचारीले िेि थ चािेमा
दे खाउिु पिेछ ।
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(नियम ४

अिुसूची-२
र ११ सँग सम्बशन्धत)
दस्तूर

b:t'/ -?=_
qm=;=

ljj/0f
!=

g]kfnL
gful/s

gful/s

gful/s

lgMz'Ns

!,%)).–

#,))).–

राहिय निकुञ्जको प्रवेि दस्तूर
(प्रनत व्यशि प्रनत प्रवेि)

-s_

;fs{ d'n'ssf cGo ljb]zL

(१० वषथभन्दा मुनिका बालबानलकालाई प्रवेि दस्तूर
लाग्िे छै ि ।)

@= ko{6sLo el/ofnfO{ /fli6«o lgs'~h k|j]z

@%.–

b:t'/
-v_ != df5f dfg]{ b:t'/ -aN5Ln] dfq k|lt JolQm
k|lt lbgsf] nflu_

@)).–

!,))).–

@,))).–

@= k/Dk/fut ?kdf df5f df/L hLljsf
rnfpg] :yfgLo af]6], b/fO{, s'dfn, dfemL,

!)).–

yf? tyf cGo o:t} hfltsf dflg;nfO{
द्रष्टव्य:
(क)

रीत पूवक
थ को प्रवेिपत्र बािकलाई मात्र निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिथ ददइिेछ ।

(ख)

lgs'~hleq /x]sf] ufpF j:tLdf a;f]af; ug]{ :yfgLo afl;GbfnfO{ lgs'~h k|j]z b:t'/
nfUg] 5}g .

(ग)

3/kfn'jf hLjhGt'nfO{ /fli6«o lgs'~hsf] ;'ljwf k|fKt af6f]af6 n}hfFbf b:t'/ nfUg]
5}g .

(घ)

प्रवेिपत्र वा अिुमनतपत्र िनलई राहिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे वा उपरोि बमोशजम कुिै
काम गिे व्यशिलाई तोहकएको दस्तूरमा ितप्रनतित अनतररि दस्तूर नलई प्रवेिको
अिुमनत ददइिेछ ।



मितत २०६९।३।४ को राजपत्रिा प्रकामशत सूचनाद्वारा

x]/km]/ ul/Psf]
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अिुसूची-३
(नियम ११ सँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
------------ राहिय निकुञ्ज
यस निकुञ्जनभत्र माछा मािथको लानग ............ वस्िे ........... लाई निम्ि दस्तुर नलई यो
अिुमनतपत्र प्रदाि गररएको छ:१.

नस.िं.:-

२.

माछा मािथ बापत दस्तूर:-

३.

माछा मािथ पाइिे खोला/पोखरीको िाम:-

४.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अवनध:-

५.

अिुमनतपत्र बुशझनलिे व्यशिको सिी:-

उमेर:- ...................
िागररकता:- ......................
ठे गािा:- ...........................
स्थायी:-

.......

अस्थायी:- ....
६. नमनत:- ...................
अिुमनतपत्र ददि अनधकारीको;िाम:सिी:दजाथ:नमनत:कायाथलयको छाप:-
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अिुसूची-४
(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्धत)
बाटोिरू
(क)

(ख)

(ग)

लामटाङ्ग राहिय निकुञ्जको लानग:
१.

राम्चे-धुन्चे-स्याब्र-ु रसुवागढी-मूलबाटो ।

२.

धुन्चे-भासु-थ स्याब्र-ु लामटाङ्ग-क्यािशजङध्याङ-मूलबाटो ।

३.

धुन्चे-चन्दिवारी (नसं िगुम्वा)-गोसाईकुण्ड-ठाडे मेलाम्चे-मूलबाटो ।

४.

स्याब्रब
ु ेसी-वङगाल, खाङशजम-सेपाथ गाउँ लामटाङ-मूलबाटो ।

५.

छ्वाङडु-गाशन्िला पास-िेलम्बु-मूलबाटो ।

६.

धुन्चे-चन्दिवारी -गोसाईकुण्ड-ठाडै पाटी-गुल्फ-भन््याङ-मूलबाटो ।

रारा राहिय निकुञ्जको लानग:
१.

गुम-रारा-भूमाथ-मूलबाटो ।

२.

भुमाथ-गोरुनसं गा-मूलबाटो ।

३.

झ्यारी-नमलीचौर-भुमाथ-मूलबाटो ।

सगरमाथा राहिय निकुञ्जको लानग:
१.

लुक्ला-जोरसल्ले-िाम्चे-मूलबाटो ।

२.

िाम्चे-थामे-िाङपाला--मूलबाटो ।

३.

थामेगोम्पा-त्रानसलाप्चा पास-मूलबाटो ।

४.

िाम्चे-खुण्डे-खुमजुङ-लाफामाथ-गोहकयो-मूलबाटो ।

५.

िाम्चे-खुमजुङ-ट्याङबोचे-मूलबाटो ।

६.

िाम्चे-थ्याङबोचे- पाङ्कवोचे-फेररचे-लोबुचे-गोरकक्षप-काला पत्थर-सगरमाथा वेि क्याम्पमूलबाटो ।

७.

पाङबोचे-नडङवोचे-छु कुङ्ग--मूलबाटो ।

८.

पाङबोचे-फोत्से -कोिार िा (गङथा) गोहकयो--मूलबाटो ।

९.

खुमजुङ-फात्से -मूलबाटो ।
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१०.

िाम्चे-स्याङबोचे िोटे ल एभरे ष्ट भ्यू--मूलबाटो ।

११.

खुमजुङ-िाम्चे-स्याङबोचे--मूलबाटो ।

१२.

िाम्चे-स्याङबोचे-खुण्डे--मूलबाटो ।



-3_ z]–kmf]S;'08f] /fli6«o lgs'~hsf] nflu M



!=

b'g}–/x–cfv] vf]n]–5]Ksf–/]hLd"n af6f] .

@=

/}hL–k'Udf–sfudf/f n]s–x'/Lsf]6 d"n af6f] .

#=

/}hL–k'g]vf–u'gfxf d"n af6f] .

$=

k'Udf l/s]–d'8'jf–l/Ud–z] uf]Daf d"n af6f] .

%=

k'Ud–kf]nfk–l/Ud d"n af6f] .

^=

z] uf]Daf–6f6 ufpF–leh]/ kmf]tf ufpF–8f]Nkm" hfg] d"n af6f] .

&=

d'8'jf–jl/of eGHofª–gfDbf]–;fNbfË–lg;fn–v'ª e~Hofª hfg] d"n af6f] .

*=

leh]/ ufpF–s' ufpF d"n af6f] .

(=

b'g}–vfnf?kL–hnf;–cfv] vf]nf d"n af6f] .

!)=

z] uf]DAf–;fnbfË d"n af6f] .

klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .
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अिुसूची-५
(नियम २४ को उपनियम (१) सँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
------------ राहिय निकुञ्ज
काठ दाउरा नलि पाउिे पूजी
नस.िं.:१.

निकुञ्जनभत्र काठ दाउरा नलि पाइिे क्षेत्र: -

२.

काठ दाउराको हकनसम र पररमाण:-

३.

टाँचा लगाउिु पिेमा लगाईिे टाँचाको हववरण:-

४.

पूजी बिाल रििे अवनध:-

५.

काठ दाउरा नलि वापत लाग्िे दस्तूर:-

६.

पूजी बुझी नलिे व्यशिको:िाम, थर: ..............

पूजी ददिे अनधकारीको

सिी: ...................

िाम: ............

िागररकता:.......

सिी:.........

ठे गािा:

दजाथ:..............

स्थायी ...................
अस्थायी ..............

नमनत:.............
कायाथलयको छाप:...

नमनत: ................
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cg';"rL–%s=

-lgod @$s= sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_
lgs'~haf6 h8La'6L ;Íng ug{ nfUg] b:t'/
of;f{ u'Daf k|lt JolQm k|lt k"hL{ M
!=

lgs'~hsf] dWojtL{ If]qsf afl;Gbfx?sf nflu ?= %)).–

@=

dWojtL{ If]q afx]s lgs'~h /x]sf] lhNnfsf afl;Gbfx?sf nflu ?. @,))).–

#=

lgs'~h /x]sf] lhNnf afx]ssf cGo lhNnfsf afl;Gbfx?sf nflu ?. #,))).–



klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .
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cg';"rL–%v=

-lgod @$s= sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_
h8La'6L ;Íng Ohfhtkq
g]kfn ;/sf/
jg tyf e"–;+/If0f dGqfno
/fli6«o lgs'~h tyf jGohGt' ;+/If0f ljefu
================== /fli6«o lgs'~h sfof{no
=======================================
Ohfhtkq k|fKt ug]{sf], –
gfd, y/, jtg M–
gful/stf g+= M–
;Íng ug]{ Dofb M–
3f6u2L :yfg M–
;Íng b:t'/ M–
l;=g+= ;Íng ug]{
h8La'6Lsf] gfd

h8La'6L ;Íng ug]{ If]q
-jgsf] gfd, rf}xl2_

kl/df0f

;Íng ug]{

s}lkmot

tl/sf

af]wfy{ M
!_ ============================ sfof{no
============================== .
==================================
-;+/Ifs_



klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .
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cg';"rL–%u=

-lgod @$s= sf] pklgod -#_ ;Fu ;DalGwt_
h8La'6Lsf] 5f]8k"hL{
g]kfn ;/sf/
jg tyf e"–;+/If0f dGqfno
/fli6«o lgs'~h tyf jGohGt' ;+/If0f ljefu
================== /fli6«o lgs'~h sfof{no
=======================================
>L =============================
========================================
ldlt ============================ sf] ;Íng Ohfhtkq cg';f/ tkl;n adf]lhdsf] h8La'6L
================= lbgleq ======================== :yfgaf6 ================================== :yfg;Dd p7fO{
n}hfg] u/L of] 5f]8k"hL{ lbOPsf] 5 . af6f]df kg]{ jg÷lgs'~h÷cf/If r]s kf]i6x?af6 clgjfo{ ?kdf
b/kL7 u/fO{ n}Hffg' xf]nf .
tkl;n
qm=;++=

h8La'6Lsf] gfd

kl/df0f

b/ k|lt OsfO{

af]wfy{÷sfofy{ M
!_ ======================= sfof{no .
@_ ================== /fli6«o lgs'~h sfof{no, n]vf zfvf .
#_ af6f]df kg]{ ;a} jg÷lgs'~h÷cf/If r]s kf]i6x? .



klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .
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अिुसूची-६
(नियम २५ सँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
------------ राहिय निकुञ्ज
लगत नलिे ढाँचा
नस. िं.
१.

गाउँको िाम:-

२.



३.

पररवारको मुख्यको िाम:-

४.

पररवारको सदस्य सं ख्या:-

पञ्चायत र वडा:-

(क) बाह्र वषथ मानथका (मदाथिा) ...............
(जिािा) ....................
(ख) बाह्र वषथसम्मको (मदाथिा) ...............
(जिािा) ....................
५.

घरपालुवा जीवजन्तु:जीवजन्तुको हकनसम वा जात



भाले सं ख्या

पोथी सं ख्या

जम्मा सं ख्या

याक, चौरी

-

-

-

भेडा, च्याङ्ग््ा

-

-

-

बोका, बाख्रा

-

-

-

गाई, गोरु

-

-

-

भैं सी, राँगो

-

-

-

घोडा तथा खच्चड

-

-

-

िाँस कुखुरा तथा अन्य पंक्षी

-

-

-

कुकुर

-

-

-

हवरालो

-

-

-

k~rfot ufpF ljsf; ;ldltdf ?kfGt/ e};s]sf] .
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अन्य जिावर
६.

-

-

घरको:तल्ला .............
गाह्रो (काठ, ढुं ङ्गा, ईटा वा अन्य) ...............
छािा (काठ, ढुं गा, जस्ता, टीि वा अन्य) .....
शचम्िी (भएको वा िभएको)......
अन्य हववरण (केिी भए) ..........

७.

खेतवारी:खेत, बारी,गोठ, खकथ आदद के िो त्यसको हववरण:
खेत, बारी, खकथ, अन्य (छु ट्टा छु ट्टै ) क्षेत्रफल:-

८.

हवहवध:सानलन्दा चाहििे दाउराको अिुमानित मानिस भारी ....................
घर मरमतको लानग चाहििे अिुमानित काठ (क्यूहवक फूट) ...........
चररचरणको लानग चाहििे अिुमानित जग्गा क्षेत्रफल ...................
लगत नलिे अनधकारीको,िाम: ................
सिी: .................
दजाथ: ................
नमनत: .................
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