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बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५३।५।२४
सं िोधि
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई
सं िोधि गिे नियमावली, २०७०

२०७०।१।३०

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले र्दएको अनधकार
प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छ ।
१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको िाम “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,
२०५३” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा यस नियमावलीमा,(क)

“ऐि” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐि, २०२९ सम्झिु
पछि ।

(ख)

“निकुञ्ज” भन्नाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सम्झिु पछि ।

(ग)

"सहायक सं रक्षक” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्जको सहायक सं रक्षक सम्झिु
पछि।

(घ)

"सवारी साधि" भन्नाले मोटर इशन्जि जडाि भएको सवारी साधि सम्झिु
पछि ।

(ङ)
३.

"राजमागि" भन्नाले निकुञ्जनभत्र भएर गएको राजमागि सम्झिु पछि ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमािा: राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमािा ऐिको दफा ३ बमोशजम िेपाल
सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी घोषणा गररए बमोशजम हुिेछ ।

४.

राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि: राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिि चाहिे व्यशिले अिुसूची-१
बमोशजमको दस्तुर बुझाउिु पिे छ र त्यस्तो दस्तूर बुझाउिे व्यशिलाई सं रक्षक वा
राष्ट्रिय

निकुञ्जको कुिै कमिचारीले अिुसूची -२ बमोशजमको प्रवेिपत्र र्दिेछ ।
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(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि नियम २० बमोशजम
सुष्ट्रवधा प्राप्त बाटो प्रयोग पिे व्यशिहरूले सम्बशन्धत प्रवेि चौकीबाट अिुमनत नलई राष्ट्रिय
निकुञ्जनभत्रबाट ष्ट्रहंडेमा कुिै दस्तूर नतिुि पिे छै ि ।
(३) राष्ट्रिय निकुञ्जको अध्ययि भ्रमण गिि चाहिे कुिै व्यशि, शिक्षण सं स्था वा
अन्य कुिै सं स्थाको टोली वा सरकारी कमिचारीलाई सं रक्षकले अिुसूची-३ बमोशजमको
नि:िुल्क प्रवेिपत्र र्दि सक्िेछ ।
५.

राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेि आफ्िो दाष्ट्रयत्वमा हुि:े प्रवेिपत्र नलई वा िनलई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र
प्रवेि गिे व्यशिलाई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र कुिै ष्ट्रकनसमको हािी िोक्सािी भएमा वा
चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा समेत त्यस्तो हािी िोक्सािी चोटपटक वा
मृत्यु भएबापत क्षनतपूनतिको निनमत्त िेपाल सरकार शजम्मेवार हुिेछैि ।

६.

राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र गिि निष्ट्रषद्ध गररएका कायिहरू: सं रक्षक वा सो कामको लानग िेपाल
सरकारबाट अनधकार प्राप्त कमिचारीको नलशखत अिुमनत िनलई कुिै पनि व्यशिले राष्ट्रिय
निकुञ्जनभत्र दे हायका कामहरू गिि पाउिे छै ि:(क)

जुिसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा आकार बिाउि वा भोग गिि,

(ख)

कुिै भूभाग कब्जा गिि, फाड्ि वा आवाद गिि,

(ग)

घरपालुवा पिु वा पं क्षी चराउि वा नतिीहरूलाई पािी खुवाउि,

(घ)

रुख, ष्ट्रवरुवा, झाडी वा अन्य कुिै वि पैदावार काट्ि, ढाल्ि, हटाउि,
छे क्ि, छााँट्ि वा वि पैदावार सुक्िे कुिै काम गिि, आगो लगाउि वा
अरु कुिै ष्ट्रकनसमले हािी पुर्याउि,

(ङ)

क्याम्प गिि भिी छु ट्याइएको स्थाि बाहे क अन्यत्र रात ष्ट्रवताउि वा
क्याम्प गिि,

(च)

क्याम्प गिि छु ट्याइएको स्थाि

वा सं रक्षकले तोष्ट्रकर्दएको स्थाि बाहे क

अन्य स्थािमा आगो बाल्ि,
(छ)

नियम २० बमोशजम तोष्ट्रकएको बाटो बाहे क अन्य बाटो वा ठाउाँबाट कुिै
घरपालुवा पिु लै जाि वा ष्ट्रहंडाउि ।

७.

साथमा राख्न वा लैजाि निषेध गररएका वस्तुहरू: सं रक्षकको नलशखत अिुमनत ष्ट्रविा कुिै
व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गदाि वा रहाँदा नियम २० अन्तगित तोष्ट्रकएको बाटोबाट
ष्ट्रहंड्दा दे हायका चीज वस्तुहरू साथमा लै जाि, राख्न वा प्रयोग गिि पाउिेछैि:-
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(क)

हात हनतहार, खरखजािा, ष्ट्रवष, ष्ट्रवष्फोटक पदाथि वा सो प्रयोग गिे
साधिहरू,

(ख)

आखेटोपहार वा कुिै वन्यजन्तुको सुकेको वा आलो मासु ।

(ग)

धिुषवाण, भाला, जाल, पासो, धराप, गुलेली वा चोट पुर्याउि सष्ट्रकिे
अन्य यस्तै वस्तुहरू ।
तर राजमागिबाट सवारी साधिद्वारा यात्रा गिे ष्ट्रहंडिे यात्रुहरूले
इजाजत प्राप्त हातहनतयार साथमा लै जाि कुिै बाधा पिे छै ि ।

८.

क्षनत पुर्याउि िहुि:े (१)

राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमािानभत्र वा बाष्ट्रहरबाट आगो बाली वा

अन्य कुिै प्रकारबाट राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रको विस्पनत, झारपात वा अन्य चीज वस्तुलाई
क्षनत पुर्याउि हुाँदैि ।
(२) राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रको बाटो, पुल, मचाि, घर कायािलय भवि, तारवार,
शचन्हपट वा अन्य कुिै शचजबस्तुलाई क्षनत पुर्याउि हुाँदैि ।
९.

बैज्ञानिक अिुसन्धािको लानग िमूिा संकलि गिि सष्ट्रकिे: (१) राष्ट्रिय निकुञ्जको ष्ट्रहतका
लानग उपयुि हुिे काम वा बैज्ञानिक अिुसन्धािको निनमत्त ऐि बमोशजम िमूिा सं कलि
गिि चाहिे व्यशिले सं रक्षक समक्ष नलशखत निवेदि र्दिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि पिि आएमा सं रक्षकले ऐिको अिुसूची -१
मा उल्ले शखत वन्यजन्तु बाहे क अन्य वन्यजन्तुलाई पक्री अिुसन्धाि गिि आवश्यक
ितिहरू तोकी वा ितोकी अिुमनतपत्र र्दि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम अिुमनतपत्र र्दं दा लाग्िे दस्तूर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु सं रक्षण नियमावली, २०३० बमोशजम हुिेछ ।

१०.

ाँ हटाउि वा ष्ट्रवगािि िहुि:े राष्ट्रिय निकुञ्जको ष्ट्रहतको लानग
शिकार गिि र चराहरुको गुड
उपयुि हुिे काम गिि वा बैज्ञानिक अिुसन्धािको निनमत्त िमूिा सङ्कलि अिुमनत प्राप्त
गरे कोमा बाहेक अन्य अवस्थामा कुिै पनि व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र कुिै पनि
वन्यजन्तुलाई मािि, पक्रि, लखेट्ि, तसािउि वा चोटपटक पुर्याउि वा कुिै पनि
ाँ हटाउि, भत्काउि, ष्ट्रवगािि वा खलबल्याउि हुाँदैि ।
पंक्षीहरुको फुल वा गुड

११.

माछा मािि अिुमनत नलिु पिे: (१) राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रको िदी, खोला िाला, ताल वा
ु ी -१ बमोशजमको दस्तूर बुझाउिु पिेछ ।
पोखरीमा माछा मािि चाहिे व्यशिले अिुसच
(२) उपनियम (१) बमोशजम दस्तूर बुझाएपनछ सं रक्षक वा राष्ट्रिय निकुञ्जका
कमिचारीले आवश्यक िति तोकी वा ितोकी अिुसूची-४ दस्तूर बुझाउिु पिेछ ।
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१२.

िेपाल सरकारको पूव ि स्वीकृनत नलिु पिे: (१)

िेपाल सरकारको पूव ि स्वीकृनत िनलई

कुिै पनि व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र माटो, ढुं गा, बालुवा वा अन्य कुिै

खनिज पदाथि

खोज्ि, खन्न वा हटाउि पाउिे छै ि ।
(२) कसै ले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र अिुसन्धाि सम्बन्धी कुिै काम गिि चाहे मा िेपाल
सरकारको स्वीकृनत प्राप्त गरी गिि सक्िेछ र त्यस्तोमा निजले गरे को अिुसन्धािको
एकप्रनत िेपाल सरकार समक्ष पेि गिुि पिेछ ।
१३.

ष्ट्रवज्ञापि टााँस्ि वा राख्न िपाइिे: ऐि बमोशजम राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र स्थाष्ट्रपत होटल, लज वा
अन्य सेवा व्यवसायीहरुले बाहे क राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र कुिै पनि व्यशिले कुिै ष्ट्रकनसमको
शचन्हपट, सूचिा, ष्ट्रवज्ञापि वा अन्य यस्तै ष्ट्रकनसमका पोटरहरहरू टााँसी

प्रचार प्रसार गिुि

गराउिु हुाँदैि ।
१४.

बाजाहरू बजाउि िपाइिे: राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रका सरकारी कायािलय, भवि वा ऐि बमोशजम
स्थाष्ट्रपत होटल, लज वा अन्य सेवा स्थलहरु बाहे क अन्यत्र रे नडयो, टे प रे कडि र सङ्गीतका
यस्तै अन्य बाजाहरू बजाउि पाइिेछैि ।

१५.

फोहर मैला फाल्ि िपाइिे: कुिै पनि व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र फोहर मैला गिि वा
फाल्ि हुाँदैि ।

१६.

ष्ट्रवषालु पदाथि फ्ााँक्ि िपाइिे: राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी
बाष्ट्रहरबाट कुिै पनि व्यशिले कुिै ष्ट्रकनसमको ष्ट्रकटिािक ष्ट्रवष वा रासायनिक पदाथि वा
लठ्याउिे वा ष्ट्रवषालु पदाथि फ्ााँक्ि वा राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र भएर बग्िे िदी खोला वा
पािीको अन्य कुिै स्रोतमा हाल्ि वा छिि वा राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र पुग्िे गरी अरु तररकाबाट
हाल्ि समेत हुाँदैि ।

१७. राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र सवारी साधि चलाउाँदा पालि गिुि पिे कुराहरू: (१) राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र
सवारी साधि चलाउिे व्यशिले दे हायका कुराहरुको अनधिमा रहे र मात्र सवारी साधि
चलाउिु पिेछ:(क)

पााँच

टि

भन्दा

बढी

वजिको

सवारी

साधि

चलाउि

पाइिे छै ि ।
(ख)

बयलगाडा चलाउि पाइिे छै ि ।

(ग)

सवारी साधि, पैदल यात्रु वा अन्य वस्तुको आवागमिमा वाधा
पिे गरी सवारी साधि चलाउि वा अड्याई राख्नु हुाँदैि ।
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(घ)

यस नियमावली बमोशजम सुष्ट्रवधा प्राप्त बाटो बाहे क अन्य बाटो वा
ठाउाँबाट

कुिै

घर

पालुवा

जीवजन्तु

लै जाि

वा

ष्ट्रहंडाउिु

हुाँदैि ।
(ङ)

हिि बजाउि वा ३० ष्ट्रक.नम. प्रनतघण्टा भन्दा बढी रफ्तारमा
सवारी साधि चलाउिु हुाँदैि ।

(च)

नियम २० को उपनियम (३) बमोशजम कुिै बाटो बन्द गररएको
अवस्थामा त्यस्ता बाटोबाट सवारी साधि चलाउि वा यात्रा गिुि
हुाँदैि ।

(२) राजमागिमा सवारी साधि चलाउिे व्यशिले दे हायका कुराहरुको अनधिमा
रहेर मात्र सवारी साधि चलाउिु पिेछ ।
(क)

राजमागिबाट जािे सवारी साधिमा रहे का सबै सामािहरु प्रवेि
ाँ ाई लै जािु पिेछ ।
चौकीमा जच

(ख)

राजमागिमा आवश्यकतािुसार राशखएको तगारो र सवारी साधिको
गनत कम गराउि बिाइएको गनत नियन्त्रकको पालिा गिुि पिेछ
।

(ग)

राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र राशखएको तगारो भााँच्ि, नबगािि वा कुिै क्षनत
पुरयाउि हुाँदैि ।

(घ)

सवारी साधिले कुिै पनि वन्यजन्तुलाई लखेट्ि, ठक्कर र्दि,
घाइते बिाउि, कुशल्चि वा मािि हुाँदैि ।

(ङ)

राजमागिमा सवारी साधि चलाउाँदा प्रनतघण्टा ४० ष्ट्रक.नम. को
गनतभन्दा बढी चलाउिु हुाँदैि ।

१८.

इिारा वा सङ्केत मान्नु पिे: राष्ट्रिय निकुञ्जकोनभत्र सबै सवारी साधिका चालकले राष्ट्रिय
निकुञ्जको कमिचारीले गरे को इिारा वा सङ्केतलाई पालिा गिुि पिेछ र त्यस्तो इिारा वा
सङ्केत जिाउिको लानग राशखएको कुिै शचन्हपट बमोशजम सवारी साधि चलाउिु पिेछ ।

१९.

आवागमिमा प्रनतबन्ध: राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्रको होटल, लज, क्याम्प अिुमनत प्राप्त स्थाि वा
राजमागिमा बाहे क अन्य स्थािमा नलशखत अिुमनत नबिा सूयािस्तदे शख सूयोदयसम्म
ष्ट्रहंडडुल गिि वा सवारी साधि चलाउिु हुाँदैि ।
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२०.

बाटोको सुष्ट्रवधा: (१ राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र अिुसूची -५ बमोशजमको बाटोबाट पैदल यात्रा
गिि, घर पालुवा जीवजन्तु ष्ट्रहंडाउि वा सवारी साधि चलाउि सं रक्षकले शचन्हपट लगाई
तोकेको बाटोबाट सुष्ट्रवधा प्राप्त हुिेछ ।
(२) सं रक्षकको नलशखत अिुमनत ष्ट्रविा उपनियम (१) बमोशजमको शचन्हपट लगाई
तोष्ट्रकर्दएको बाटो वाहेक अन्य बाटोको प्रयोग गिि पाइिेछैि ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि प्रनतकूल मौसममा
शचन्हपट लगाई तोष्ट्रकर्दएको कुिै बाटो बन्द गिि सं रक्षकले उपयुि ठािेमा मौसम
अिुकूल िहुन्जेलसम्म बन्द गरी अन्य कुिै बाटो तोक्ि सक्िेछ ।

२१.

दस्तूर बुझाउिु पिे: (१) राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र दे हायको काम कुरा गरे वापत अिुसूची -१
बमोशजमको दस्तूर बुझाउिु पिेछ:(क)

सवारी साधि चलाएमा,

(ख)

क्पाम्प गरे मा,

(ग)

राष्ट्रिय निकुञ्जको गाइडको सेवा उपलब्ध गरे मा,

(घ)

खरखडाई वा विकस काटे मा ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम दस्तूर बुझाउिे व्यशिलाई अिुसूची -६ बमोशजमको
दस्तूर बुझाएको रनसद र्दइिेछ ।
२२. सवारी साधि वा वस्तु पक्राउ गररिे: यस नियमावली बमोशजम राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र सुष्ट्रवधा
र्दइएको बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट सवारी साधि वा वन्यजन्तु ष्ट्रहडाएको भेष्ट्रटएमा
सं रक्षकले तोष्ट्रकर्दएको दजािको राष्ट्रिय निकुञ्जको कमिचारीले पक्री सम्बशन्धत अनधकारी
समक्ष कारबाहीका लानग बुझाउिेछ ।
२३.

नगरफ्तार गिि सष्ट्रकिे: (१) सं रक्षकबाट वारे ण्ट प्राप्त गरी सहायक सं रक्षक, रे ञ्जर,वन्यजन्तु
गाडि वा राष्ट्रिय निकुञ्जका अन्य कमिचारीहरुले ऐिको बशखिलाप काम गरे को अनभयोगमा
कुिै व्यशिलाई गररफ्तार गिि वा त्यस्तो व्यशिको मालसामाि वा सवारी साधिको
खाितलासी गिि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि कुिै अनभयुि भागी
जािे अवस्था भएमा ष्ट्रविा वारे ण्ट पनि अनभयुिलाई पक्राउ गिि वा निजको सरसामाि वा
सवारी साधिको खाितलासी गिि सष्ट्रकिेछ ।

२४.

दुघट
ि िा वा मृत्यु भएमा सूचिा गिुप
ि िे: राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे कुिै व्यशिको
दुघट
ि िा वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यशिको साथमा गएका अन्य व्यशिले वा सो दुघट
ि िा वा
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मृत्यु भएको थाहा पाउिे व्यशिले सो कुराको सूचिा िशजकको प्रहरी चौकी वा राष्ट्रिय
निकुञ्जको कायािलयमा र्दिु पिेछ ।
२५.

सरकारी कामको लानग राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेिमा छु ट: यस नियमावलीमा ले शखएको कुिै
कुराले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अन्य कुिै सरकारी कायािलयका कुिै कमिचारीलाई आफ्िो
कायािलय वा अन्य कुिै सरकारी कायािलयको आदे ि अिुसार कुिै सरकारी काम
कारवाही कायािन्वयि गििको लानग राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र

कुिै पनि समयमा प्रवेि गिि बाधा

पुरयाएको मानििे छै ि ।
२६.

मुद्दा हेिे अनधकारी: (१) यस नियमावली अन्तगितका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र
ष्ट्रकिारा गिे अनधकार सं रक्षकलाई हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) को सविसामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी दे हायका कसूर
सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार सहायक सं रक्षक रहे कोमा सहायक
सं रक्षकलाई

र निज िरहेकोमा रे ञ्जरलाई हुिेछ:(क)

नियम ४ ष्ट्रवपररत अिुमनत िनलई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे मा,

(ख)

दुईहजार पााँचसय रुपैयााँसम्म मोल पिे वि पैदावार अनियनमत
ढं गबाट हटाएमा, काटे मा वा शझकेमा,

(ग)

घरपालुवा जीवजन्तु वा पं क्षीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र चराएमा वा
पािी खुवाएमा,

(घ)

छु ट्याइएको क्याम्प वा स्थाि बाहे क अन्यत्र रात बसेमा, क्याम्प
गरे मा वा आगो बाले मा,

(ङ)

नियम ११ ष्ट्रवपररत अिुमनत िनलई माछा मारे मा,

(च)

नियम १३ को बशखिलाप कुिै शचन्हपट, सूचिा, ष्ट्रवज्ञापि वा
पोटरहरहरू राखेमा वा टााँसेमा,

(छ)

नियम १४ को बशखिलाप कुिै बाजा बजाएमा,

(ज)

नियम १५ बशखिलाप फोहर मैला गरे मा,

(झ)

नियम १७ र १८ को वशखिलाप हुिे गरी सवारी साधि चलाएमा,

(ञ)

नियम

१९

ष्ट्रवपररत

सूयािस्तदे शख

सूयोदयसम्म

अिुमनत

ष्ट्रविा

निकुञ्जनभत्र प्रवेि गरे मा वा ष्ट्रहंडडुल गरे मा,
तर राजमागिमा चल्िे सवारी साधिको लानग २४ सै घण्टा
खुल्ला रहिेछ ।
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(ट)

नियम २० ष्ट्रवपरीत तोकेको बाटो बाहे क अन्य ठाउाँबाट पैदल
यात्रा

गरे ,

घर

पालुवा जीवजन्तु ष्ट्रहंडाए

वा

सवारी

साधि

चलाएमा ।
२७.

अनधकार प्रत्यायोजि गिि सष्ट्रकिे: सं रक्षकले आफूले प्राप्त अनधकार मध्ये नियम २६
बमोशजम मुद्दा हेिे अनधकार बाहे क अन्य अनधकार आफूमुनिका कुिै कमिचारीलाई
प्रत्यायोजि गिि सक्िेछ ।

२८.

सवारी साधि र पयिटक संख्यामा नियन्त्रण: राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणमा प्रनतकूल असर
पिे दे शखएमा सं रक्षकले त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवेि गिे सवारी साधिमा प्रनतवन्ध लगाउि र
पयिटक सं ख्यामा नियन्त्रण गिि सक्िेछ ।

२९.

अनियनमत तररकाबाट संकलि गरे को वि पैदावार नललाम नबक्री गिे:

(१) कसै ले राष्ट्रिय

निकुञ्जनभत्र गैरकािूिी तररकाले सं कलि गरे को वि पैदावारलाई सं रक्षकले वा निजले
खटाएको राष्ट्रिय निकुञ्जको अन्य कुिै कमिचारीले त्यस्तो वि पैदावारको नबगो कायम गरी
नललाम नबक्री गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नललाम नबक्री गदाि अपिाउिु पिे कायिष्ट्रवनध प्रचनलत
कािूि बमोशजम हुिेछ ।
३०

अिुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गिि सक्िे: िेपाल सरकारले आवश्यक दे खेमा िेपाल
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी यस नियमावलीको अिुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वा
हेरफेर गिि सक्िेछ ।

b|i6Ao M– -!_ s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^# åf/f ¿kfGt/ ePsf zAbx¿ æ>L % sf] ;/sf/Æ sf] ;§f
æg]kfn ;/sf/Æ .
-@_ /fli6«o lgs'~h tyf jGohGt' ;+/If0f ;DaGwL s]xL lgodx?nfO{ ;+zf]wg ug]{ lgodfjnL, @)&) åf/f
;+zf]wg ePsf zAbx? æzfxL alb{of /fli6«o lgs'~hÆ sf] ;§f æalb{of /fli6«o lgs'~hÆ .
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अिुसूची – १

(नियम ४, ११ र २१ संग सम्बशन्धत)
दस्तूर

qm=;=
-s_

ljj/0f
राष्ट्रिय

निकुञ्जको

प्रवेि

दस्तूर

g]kfnL
gful/s
(प्रनत

व्यशि

प्रनतर्दि)

-!) jif{ d'lgsf afnaflnsfnfO{ k|j]z b:t'/
nfUg] 5}g ._

-v_

b:t'/ -?=_
;fs{ d'n'ssf cGo ljb]zL
gful/s
gful/s

%).–

%)).–

!,))).–

!००।–

!,))).–

@,))).–

!००।–

%)).–

!,))).–

माछा मािे दस्तूर (बल्छीले मात्र प्रनत व्यशि प्रनत
र्दिको लानग) (परम्परागत रुपमा माछा मारी
जीष्ट्रवका चलाउिे स्थािीय बोटे , दराई, कुमाल,
थारू जानतका मानिसहरूलाई वाष्ट्रषक
ि
िुल्क रु.
१००।– नतरी माछा मािि पाउिे छि।)

-u_

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

-3_

निकुञ्जको िदी िालामा पयिटक घुमाउि डुाँगा वा र्याशफ्टङ्ग चलाए बापत लाग्िे दस्तूर

-!_

डुाँगा (प्रनत व्यशि प्रनत ष्ट्रिप)

-@_

र्याफ्टीङ्ग (प्रनत व्यशि प्रनत ष्ट्रिप)

-ª_

तानलम प्राप्त पञ्जीकृत गाईडले निकुञ्जनभत्र गाईड

!००।–

&,%).–

!,))).–

!)).–

!,))).–

@,))).–

सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रनत गाईड प्रनतवषि

!,))).–

गाईड िुल्क वापत

-r_

सवारी साधि दस्तूर -k|lt

-!_

/fhdfu{ afx]s ;'ljwf k|fKt af6f]sf] nflu M

-s_

;jf/L k|lt k6s_

कार, जीप, िक बस, ियाक्टर, लरी
(५ टिसम्म) को लानग



मिति २०६९।३।४ को राजपत्रिा प्रकामिि सूचनाद्वारा हे रफेर गररएको ।
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-v_
-@_

-#_

मोटरसाइकल, वयल गाडा र टााँगाको लानग

!).–

Jofj;flos hËn 8«fOe
कार

!,))).–

शजप

@,))).–

भ्याि

@,%)).–

सुष्ट्रवधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लानग
मोटर इशन्जि जडाि भएको सवारी साधिका

#)).–

लानग

-$_

हेनलकप्टर अवतरण प्रत्येक पटकको लानग

-5_

v/ v'8fO{, jgs; b:t'/ -k|lt k"hL{_

%,))).–
@%.–

द्रटरहव्य:
(क)

रीत पूवक
ि को प्रवेिपत्र बाहकलाई मात्र निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिि र्दइिेछ ।

(ख)

घरपालुवा जीवजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको सुष्ट्रवधा प्राप्त बाटोबाट लै जााँदा दस्तुर लाग्िे छै ि ।

(ग)

खर खडाई पूजीको म्याद तीि र्दिको हुिेछ ।

(घ)

गाईड िुल्क बुझाउिे गाईडलाई निकुञ्ज प्रवेि दस्तूर लाग्िे छै ि ।

(ङ)

व्यवसाष्ट्रयक जंगल ड्राइभमा प्रयोग गररिे सवारी साधिमा दे हायमा तोष्ट्रकएको सं ख्या भन्दा बढी
पयिटक राख्न पाइिे छै ि:-

(च)

(क)

कार – ४ जिा

(ख)

शजप – १० जिा

(ग)

भ्याि – १५ जिा

प्रवेिपत्र वा अिुमनतपत्र िनलई राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे वा उपरोि बमोशजम कुिै काम गिे
व्यशिलाई तोष्ट्रकएको दस्तूरमा ित प्रनतित अनतररि दस्तूर नलई प्रवेिको अिुमनत र्दइिेछ ।

10

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची

-२

(नियम ४ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
वि तथा भू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
प्रवेिपत्र
नमनत:...............
क्र.सं.
१. प्रवेिपत्र नलिे व्यशिको िाम:२. ठे गािा:
३. राष्ट्रियता:
४. प्रवेिद्वार:
५. प्रवेि गिे दस्तूर:
६. प्रवेि गिे नमनत:
७. प्रवेिपत्र बहाल रहिे अवनध:
............................
प्रवेिपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत

द्रटरहव्य:-

(१)

प्रवेिपत्र हस्तान्तरण गिि पाइिेछैि ।

(२)

राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ऐि, २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ को
पालिा गिुि पिेछ ।
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अिुसूची -३
(नियम ४ को उपनियम (३) साँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
वि तथा भू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
नि:िुल्क प्रवेिपत्र
नमनत:क्र.सं .
१.

प्रवेिपत्र नलिे व्यशिको वा सं स्थाको िाम :-

२.

ठे गािा:

३.

प्रवेि गिे व्यशिको सं ख्या:-

४.

प्रवेिद्वार:

५.

प्रवेि गिे उद्देश्य:

६.

प्रवेिपत्र बहाल रहिे अवनध:
............................
प्रवेिपत्र प्रदाि गिेको दरखास्त

द्रटरहव्य:-

(१)

यो प्रवेिपत्र हस्तान्तरण गिि पाइिेछैि ।

(२)

राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र प्रवेि गिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
सं रक्षण ऐि, २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ को
पालिा गिुि
पिेछ ।
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अिुसूची-४
(नियम ११को उपनियम (२) साँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
वि तथा भू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
माछा मािे अिुमनतपत्र
क्र.सं .

नमनत:................

१.

अिुमनतपत्र नलिे व्यशिको िाम:

२.

ठे गािा:-

३.

िागररकता:-

४.

माछा मािि पाइिे िदी खोला वा पोखरीको िाम वा त्यसको खण्ड वा ष्ट्रहस्साको ष्ट्रववरण:-

५.

माछा मािे दस्तूर:-

६.

अिुमनतपत्र बहाल रहिे अवनध:.................................
अिुमनतपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत

द्रटरहव्य: यो अिुमनत प्राप्त गिे व्यशिले सं रक्षकले तोकेको ितिको अनधिमा रही माछा मािुि पिेछ
।
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अिुसूची -५
(नियम २० साँग सम्बशन्धत)
घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधि र पैदल यात्रुको लानग बाटोहरू

१.

बबईदे शख सै िावारसम्मको राजमागि ।

२.

अस्रे िीदे शख कणािली पुलसम्मको राजमागि ।

३.

अस्रे िी दािुवाताल हुाँदै तेलपािीसम्म ।

४.

रााँझागाउाँबाट आउिे बाटोको ष्ट्रकिारा च्यामा खोलादे शख निकुञ्जको विपथ हुाँदै शचसापािी
करे ली खोलासम्म ।

14

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची -६
(नियम २१ को उपनियम (२) साँग सम्बशन्धत)
िेपाल सरकार
वि तथा भू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रवभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
दस्तूर बुझाएको रनसद
क्र. सं.

नमनत:-

दस्तूर बुझाउिेको िाम, थर:
ठे गािा:
दस्तूर बुझाउिे प्रयोजि:
१.

सवारी चलाउि

२.

क्याम्प गिि

३.

निकुञ्जको गाइड सेवा उपलब्ध गिि

४.

खरखडाई वा विकस काट्ि

.....................
दस्तूर बुशझनलिेको दस्तखत

द्रटरहव्य: यो रनसद दस्तूर बुझाउिे व्यशिले राष्ट्रिय निकुञ्जनभत्र रहाँदा साथमा राख्नु पिेछ ।
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