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�हमाल� राि	
य �नकु�ज �नयमावल�, २०३६ 

नेपाल राजप�मा 
का�शत �म�त 

२०३६।५।२५ 

 

 राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले 

(दएको अ+धकार 
योग गर. नेपाल सरकारले देहायका �नयमह0 बनाएकोछ ।  

१. सं���त नाम र �ार�भ: (१) यी �नयमह0को नाम “ (हमाल. राि��य 

�नकु�ज �नयमावल., २०३६” रहेकोछ ।  

(२) यो �नयमावल. तु5�त 
ार6भ हुनेछ ।  

२.  प"रभाषा: 8वषय वा 
स:गले अक; अथ< नलागेमा यस �नयमावल.मा,- 

(क) “ऐन” भ�नाले राि��य �नकु�ज तथा व�यज�तु संर!ण ऐन, २०२९ 

स6झनु पछ< ।  

(ख) “ �नकु�ज” भ�नाले सगरमाथा राि��य �नकु�ज, लामटाङ राि��य 

�नकु�ज, रारा राि��य �नकु�ज वा नेपाल सरकारले ऐन अ�तग<त 

घो8षत गरेको अ�य (हमाल. राि��य �नकु�ज स6झनु पछ< । 

(ग) “ संर!क (वाडCन)” भ�नाले �नकु�जको 
शासनको अ�भभारा भएको 

नेपाल सरकारको मुDय अ+धकृत स6झनु पछ< ।  

(घ) "सहायक संर!क ( अ�स�टेFट वाडCन)” भ�नाले �नकु�जको सहायक 

संर!क स6झनु पछ< ।  

(ङ)  "Gथानीय HयिIत" भ�नाले �नकु�जको !े�ले घेJरएको तर �नकु�ज 

!े� भनी घो8षत नभएको बीच बीचको गाउँमा Gथायी बसोबास गरेको 

HयिIत स6झनु पछ< ।  
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३.  �नकु�जको सीमाना: �नकु�जको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोिजम नेपाल 

सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
का�शत गर. घो8षत गरे बमोिजम    

हुनेछ ।  

४.  �नकु�ज'भ( �बेश: �नकु�ज�भ� 
बेश गन< चाहन े HयिIतले संर!कबाट 

अनुसूची-१ बमोिजम 
वेशप� �लनु पनCछ र 
बेशप� �लदंा अनुसूची -२ 

बमोिजमको दGतूर लाOनेछ ।  

५.  �बेश �नषेध गन/ स0ने: �नकु�जको (हतको ला+ग संर!कले �नकु�ज�भ� 

कुनै प�न HयिIतको 
वेश �नषेध गन< सIनेछ ।  

तर यसर. 
वेश �नषधे गदा< Gथानीय HयिIत तथा �नकु�ज भएर 

मा� पुOन सQकन ेगाउँको HयिIतलाई �नकु�जको बाटो भएर आवत जावत 

गन< रोक लगाएको वा �नयम १८ बमोिजम तोQकएको बाटोबाट आवागमग 

गन< लगाएको मा�नन ेछैन ।  

६.  �नकु�जको �बेश आ2नो दा�य4वमा हुने: 
वेशप� �लई वा न�लई 

�नकु�ज�भ� 
वेश गनC HयिIतलाई �नकु�ज�भ� कुन ै Qक�समको हानी 

नोIसानी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा �नजको मUृयु भएमा समेत UयGतो 

हानी नोIसानी, चोटपटक वा मUृयु भए वापत !�तपू�त <को �न�मUत नेपाल 

सरकार िज6मेवार हुनछैेन ।  

७.  �नकु�ज'भ( �न6ष7 काय/ह8: संर!कको �लVखत अनुम�त न�लई कुन ै

प�न HयिIतले �नकु�ज�भ� देहायका काय<ह0 गन< पाउन ेछैन:- 

(क) जुनसुकै 
कारको घर, छा
ो, आWय वा अ5 बनौट बनाउन वा भोग 

गन<,  
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(ख) कुनै भूभाग कYजा गन<, बनGप�त सफा गन< वा नोIसानी पुZ  याउन, 

आवाद गन<, खेती गन< वा कुनै बाल. उYजाउन वा का\न,  

(ग) घरपालुवा जीवज�तु वा पं!ी चर. चराउन र �तनीह0लाई खोला वा 

पोखर.मा पानी खुवाउन,  

(घ) 5ख, 8व5वा, झाडी वा अ�य कुनै वनGप�त का\न, ढा^न, 

हटाउन, छेIन, छाँ\न वा UयGतो वनGप�त सुIने कुनै काम गन< 

वा UयGतो बनGप�तमा आगो लगाउन वा अ5 कुनै 
कारले हानी 

नोIसानी पुZ  याउन,  

(ङ) कुनै Gथानमा रात 8वताउन वा Iया6प गन< वा आगो बा^न,  

(च) ढु:गा, बालुवा वा खानी ख�न वा कुनै ख�नज पदाथ< माटो वा अ�य 

यGतै पदाथ< हटाउन वा कुनै Qक�समले जOगालाई !�त पुZ  याउन,  

(छ) �नकु�ज�भ� वOन ेनद., खोला वा पानीको कुन ैWोत थु�न, फका<उन 

वा Uयसमा कुनै हानीकारक वा 8वGफोटक पदाथ<ह0 
योग गन<,  

(ज) वा(हर. वातावरणमा हुकC को (एIजो(टक) 8व5वा, जीवज�त ुवा पं!ी 

�नकु�ज�भ� ^याउन वा छा_न ।  

८.  साथमा रा;न, लैजान वा �योग गन/ नपाइने व>तुह8: संर!कको 

�लVखत अनुम�त न�लई कुन ैHयिIतले �नकु�ज�भ� 
बेश गदा< वा रहँदा वा 

�नयम १८ बमोिजम तोQकएको बाटोबाट (ह_ंदा देहायका चीज वGतुह0 

साथमा लैजान, राDन वा 
योग गन< पाउन ेछैन:- 

(क)  धनुषवाण, भाला, दज<न, पासो, जाल, धराप, गुलेल. वा चोट 

पुZ  याउन सQकने वा गोल. चलाइने जुनसुकै हातह�तहार, खरखजाना, 

8वष, 8व�फोटक पदाथ< वा सो 
योग गनC साधनह0,  

(ख)  आखेटोपहार वा कुनै ब�यज�तुको सुकेको वा आलो मासु ।  
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तर Gथानीय HयिIत �नकु�ज भएर मा� पुOन सQकने गाउँको 

HयिIतले आaनो घरायसी कामको ला+ग खकुुर., ब�चरो र यGत ै

हातह�तयार मा� �नकु�ज भएर लैजान बाधा पनCछैन ।  

९.  वन>प�त वा अAय चीज व>तुलाई ��त पुD  याउन नहुने: कसैले 

�नकु�जको�भ� वा वा(हर आगो बाल. वा अ�य कुनै Qक�समले 

�नकु�ज�भ�को वनGप�त, झारपात वा अ�य चीज वGतुलाई !�त पुZ  याउन 

हँुदैन ।  

१०.  वAयजAतु वा पं�ीको 'शकार गन/ र पं�ी वा कGट Iकटाणुको फुल, 

गुँड वा गोला Nबगान/ नहुने: ऐन अ�तग<त इजाजत 
ाbत गरेकोमा बाहेक 

अ�य अवGथामा संर!कको �लVखत अनुम�त 
ाbत नगर. कुनै प�न 

HयिIतले �नकु�ज�भ� कुनै प�न व�यज�तु वा पं!ीलाई �शकार गन<, 

लखे\न वा तसा<उन वा कुनै प�न व�यज�तु, पं!ी वा कcट Qकटाणुलाई 

मान<, पdन वा चोट पुZ  याउन वा कुनै प�न पं!ी वा कcट Qकटाणुको फुल, 

गँुड वा गोला हटाउन, eबगान< वा खलब^याउन वा कुनै कcट Qकटाणु, माछा 

वा 
ाकृ�तक उपज संकलन गन< हँुदैन ।  

११.  अनुम�त न'लई माछा मान/ नपाइने: (१) कसैले अनुसूची -२ बमोिजम 

लाOने दGतूर �तर. संर!कबाट अनुसूची-३ बमोिजमको ढाचँाको अनुम�तप� 

न�लई �नकु�ज�भ� रहेको खोला वा पोखर.को माछा मान< हँुदैन ।  

(२) यस �नयम बमोिजम अनुम�तप� �लई माछा मान< चाहन े

HयिIतले माछा मादा< ब^छf बाहेक अ�य साधन 
योग गन< हँुदैन ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेVखएको भए ताप�न 

चै� १ गतेदेVख आिgवन मसा�तस6म माछा मान< पाइनेछैन।  
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१२.  नेपाल सरकारको पूव/ >वीकृ�त 'लनु पनR: (१) कसैले �नकु�ज�भ� 

अनुस�धान स6ब�धी कुनै काम गन< चाहेमा नेपाल सरकारको पूव< Gवीकृ�त 


ाbत गर. UयGतो काम गन< सIनेछ । Uयसर. Gवीकृ�त 
ाbत गर. गरेको 

अनुस�धानको एक
�त नेपाल सरकार सम! पेश गनु< पनCछ ।  

१३.  पो	टर टाँ>न वा रा;न नपाइने: �नकु�जको 
योजनको ला+ग �नकु�जको 

काया<लयको कम<चार.ले बाहेक �नकु�ज�भ� अ5 कसैले कुनै Qक�समको 

+च�हपट, सूचनापट, 8वhापन वा अ�य यGतै Qक�समका पो�टरह0 टाँGन 

वा राDन पाउन ेछैन । 

१४.  बाजाह8 बजाउन नपाउने: �नकु�ज�भ� धा�म<क Gथल वा �नवासGथान, 

होटल, लज वा रे�टुराँमा बाहेक अ�य� कसैले रेiडयो, टेपरेकड< वा बाजाह0 

बजाउन पाउनेछैन ।  

१५.  फोहर मैला गन/ वा फाSन नपाइने: कसैले �नकु�ज�भ� फोहर मैला गन< 

वा फोहर फा^न हँुदैन ।  

१६.  6वषालु पदाथ/ 2याँ0न, हाSन वा छन/ नपाइने: �नकु�ज�भ� वा 

�नकु�ज�भ� पुOन े गर. बा(हरबाट कुनै प�न HयिIतले कुनै Qक�समको 

कcटनाशक 8वष वा रासाय�नक पदाथ< वा लागू वा 8वषालु पदाथ< aयाIँन वा 

�नकु�ज भएर बOन ेनद. खोला वा पानीको अ�य कुनै Wोतमा हा^न वा छन< 

वा �नकु�ज�भ� पुOन ेगर. अ5 तJरकाबाट हा^न समेत हँुदैन ।  

१७.  आवागमनमा ��तबAध: संर!कको �लVखत अनुम�त 8वना साझँ सात 

बजेदेVख eबहान पाचँ बजेस6म कसैले �नकु�ज�भ� पGन वा (हडंडुल गन< वा 

याक वा खjचड लगायत कुनै सवार. (हडंाउन हँुदैन ।  
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तर Gथानीय HयिIत वा �नकु�ज भएरै मा� पुOन सIने गाँउको 

HयिIत �नकु�जको बाटो भएर आवात जावत गन< वा सरकार. कम<चार.ले 

आaनो कामकाजको �सल�सलामा कुनै समयमा प�न �नकु�ज�भ� 
वेश गन< 

वाधा पानC छैन ।  

१८.  बाटोको सु6वधा:(१) संर!कले �नकु�ज�भ� अनुसूची-४ मा तोQकए 

बमोिजमको बाटोबाट पैदल या�ा गन<, घरपालुवा जीवज�तु (हडंाउन वा याक 

वा खjचड लगायत कुनै सवार. (हडंाउन सव<साधारण जनताको सु8वधाको 

ला+ग +च�हपट लगाई UयGतो बाटो तोQक(दन सIनेछ र सव<साधारणले 

Uयसर. +च�हपट लगाई तोQक(दएको बाटोमा� उपयोग गनु< पनCछ । 

(२) संर!कको �लVखत अनुम�त 8वना कुनै प�न अवGथामा कसैले 

उप�नयम (१) बमोिजम +च�हपट लगाई तोQक(दएको बाटो छोडी अ�य 

बाटोको 
योग गन< पाउन ेछैन ।  

(३) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेVखएको भएता प�न 
�तकूल 

मौसममा +च�हपट लगाई तोQक(दएको कुनै बाटो ब�द गन< उपयुIत ठानेमा 

मौसम अनुकूल नहु�जेलस6म संर!कले सो बाटो ब�द गन< सIनेछ ।  

१९.  सवार� साधन वा घरपालुवा जीवजAतु पUG कारबाह�को लाVग बुझाउने: 

यस �नयमावल. बमोिजम �नकु�ज�भ� सु8वधा (दइएको बाटो बाहेक अ�य 

बाटोबाट घरपालुवा जीवज�त ु(हडाएको भे(टएमा संर!क वा �नजले खटाएको 

अ�य कम<चार.ले UयGतो घरपालुवा जीवज�तु पdc स6बि�धत अ+धकार. 

सम! कारबाह.को ला+ग बुझाउनेछ ।  

२०.  Vगर2तार गन/ सIकने: (१) संर!कबाट वारेFट 
ाbत गर. सहायक 

संर!क, व�यज�तु गाड< वा �नकु�जका अ�य कम<चार.ले ऐनको बVख<लाप 

काम गरेको अ�भयोगमा कुनै HयिIतलाई +गरaतार गन< वा UयGतो 
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HयिIतको घर, मालसामान वा सवार.को साधनको खानतलासी �लन   

सIनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेVखएको भए ताप�न कुन ै

अ�भयुIत भागी जान ेअवGथा भएमा 8वना बारेFट प�न सहायक संर!क, 

रे�जर वा सुवेदार दजा<स6मका व�यज�तु गाड<ले अ�भयुIतलाई पdाउ गन< 

वा �नजको सरसामान वा सवार.को खानतलासी �लन सIनेछ ।  

२१. �नकु�ज'भ( �वेश गदा/ पालना गनु/ पनR कुराह8: 
वेशप� �लई वा 

न�लई �नकु�ज�भ� 
वेश गनC 
Uयेक HयिIतले देहायका कुराह0को पालना 

गनु< पनCछ:- 

(क)  �नकु�ज�भ� 
वेश गरेप�छ आaनो वा आaना साथमा जान े

पथ
द<शक, भJरया, भा�छे वा अ�य HयिIतले 
योग गरेका 

खानेकुराह5का बmाह0, मादक पदाथ< वा अ�य वGतकुा �शशीह0, 

Qफ�लमका रोलका बmाह0, bयाक गनC कागजप�ह0, bलाि�टकका 

थैलाह0, अिIसजनका भाँडा वा �स�लFडर, अ�य कुनै Qक�समका 

भाँडाह0 वा अ�य aयाँQकन े सरसामnीह0 संर!क वा �नकु�जका 

अ�य कुनै कम<चार.ले तोकेको ठाउँमा फा^नु पनCछ ।  

(ख)  �नकु�ज�भ� आaनो र आaनो साथमा जाने पथ
दश<क, भJरया, 

भा�छे वा अ�य कुन ै HयिIतको दै�नक उपयोगको ला+ग चा(हन े

काठ, दाउरा, Gयाउला र पालको Qकला वा कुनै अ�य 
योजनको 

ला+ग चाहन ेकाठ �नकु�ज�भ�को झाडी, बु\यान वा ढलेको 5ख वा 

खडा 5ख समेतबाट 
योग गन< हँुदैन र UयGतो काठ दाउरा Gथानीय 

HयिIतबाट खJरद प�न गन< हँुदैन ।  
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(ग) �नकु�ज�भ� 
वेश गदा< आaनो र आaनो साथमा जाने पथ
दश<क, 

भJरया भा�छे वा अ�य कुनै HयिIतको ला+ग पया<bत मा�ामा चा(हन े

म(mतेल, Oयाँस, पे�ोल वा अ�य यGत ै इ�धन �नकु�ज�भ� 
वेश 

गनC बखतमा आफूसंग साथमा हुनु पनCछ ।  

२२.  �वेश द>तूरमा छुट: सरकार. काम कारबाह.को �सल�सलामा कुनै कम<चार. 

�नकु�ज�भ� 
वेश गदा< दGतूर लाOने छैन ।  

(२) कसैले �नकु�ज�भ� पनC कुनै धा�म<क Gथलमा आaनो पर6परा 

अनुसार पाठपूजा वा दश<न गन<को ला+ग �नकु�ज�भ� 
वेश गदा< दGतूर 

लाOने छैन ।  

(३) �नकु�ज�भ� वा �नकु�ज भएर मा�ै पुOन सQकने गाउँमा 

Gथा8पत साव<ज�नक संGथानको नेपाल. तथा गैर नेपाल. कम<चार.लाई र 

UयGतो संGथाको सेवा उपलYध गनC HयिIतलाई �नकु�ज भएर जाँदा 
वेश 

दGतूर लाOने छैन ।  

(४) �नयम २८ बमोिजम नेपाल सरकार�सत करार गर. कुनै सेवा 

संचालन गनC HयिIत वा दललाई �नकु�ञ�भ� कम<चार.को 
वेश दGतूरको 

हकमा सोह. करार बमोिजम हुनछे ।  

(५) �नकु�जको अpययन qमण गन< चाहन े कुनै �श!ण संGथा वा 

अ�य कुनै संGथाको HयिIत वा दललाई �नकु�ज�भ� संर!कले �न:शु^क 


वेश गन< (दन सIनेछ ।  

(६) पव<तारोहणको �सल�सलामा कसैले �नकु�ज�भ� 
वेश गदा< 

दGतूर लाOने छैन ।  

तर �नकु�जको कम<चार.ले पव<तारोहणको अनुम�तप� हेन< चाहेमा 

स6बि�धत HयिIतले देखाउनु पनCछ । 
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२३.  दुघ/टना तथा मृ4यु भएमा सूचना गनु/ पनR:  �नकु�ज�भ� 
वेश गनC 

कुनै HयिIतको दघु<टना वा मUृयु भएमा UयGतो HयिIत�सत साथमा गएका 

अ�य HयिIतले सो कुराको सूचना निजकको 
हर. चौकc वा �नकु�जको 

काया<लयमा गनु< पनCछ ।  

२४.  काठ दाउरा �दन सIकने: (१) घर बनाउन वा मम<त गन< �न�मUत काठ 

दाउरा �लन चाहन े Gथानीय HयिIतले बन पैदावार eबdc 8वतरण स6ब�धी 


च�लत �नयम बमोिजमको दGतूर बुझाएमा संर!कले UयGतो HयिIतलाई 

अनुसूची -५ बमोिजमको काठ दाउरा �लन पाउन ेपूजr (दन सIनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम (दएको पूजr बमोिजमको काठ दाउरा 

सोह. पूजrमा तोकेको !े�बाट �लनु पनCछ ।  

२५.  लगत 'लन सIकने: संर!कले �नकु�जको काया<लयको अ�भलेखको ला+ग 

Gथानीय HयिIतह0 तथा �नजह0को घर, खेतबार. र घरपालुवा 

जीवज�तुह0को लगत अनुसूची-६ बमोिजमको ढाँचामा �लन सIनेछ ।  

२६.  �न>सा �दन र VचAह लगाउन स0ने: संर!कले �नकु�जको (हतको ला+ग 

Gथानीय HयिIतलाई पJरचयको �नGसा (दन र �नजह0को घरपालुवा 

जीवज�तुलाई +च�ह लगाउन सIनेछ ।  

२७.  चर� चराउन स0ने: Gथानीय HयिIतले �नकु�ज�भ� आaनो घरपालुवा 

जीवज�तुलाई संर!कले तोकेको !े�मा मा� चर. चराउन वा गोठ राDन 

पाउनेछ ।  

२८.  नेपाल सरकारले �नकु�जको �हतका लागी सेवा संचालन गन/ गराउन 

स0ने: (१) �नकु�जको (हतको ला+ग नेपाल सरकारले �नकु�ज�भ� होटल, 

लज, छा
ो, साव<ज�नक यातायात वा यGतै Qक�समका अ�य सेवा वा 



www.lawcommission.gov.np 

 

10 
www.lawcommission.gov.np 

सु8वधाको HयवGथा आफs  वा कुनै HयिIत�सत करार गर. संचालन गन< 

गराउन सIनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम अ�य HयिIतबाट सेवा संचालन 

गराउँदा नेपाल सरकारले आवgयकता अनुसार Uयसको शत< तोIन सIनेछ ।  

(३) यो �नयमावल. लागू हुनुभ�दा अ�घदेVख �नकु�ज�भ� संचालन 

भएको होटल, लज, रे�टुरा ँ वा +चया पसलका मा�लकले यो �नयमावल. 


ार6भ भएको �म�तले छ म(हना�भ� यस �नयमावल. बमोिजम नेपाल 

सरकार�सत करार गनु< पनCछ ।  

२९.  मुZा हेनR अVधकार�: (१) यस �नयमावल. अ�तग<तका कसूर स6ब�धी 

मुtाको कारबाह. र Qकनारा गनC अ+धकार संर!कलाई हुनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) को सव<सामा�यतामा 
�तकूल असर नपनC गर. 

देहायका कसूर स6ब�धी मुtाको कारबाह. र Qकनारा गनC अ+धकार सहायक 

संर!क रहेकोमा सहायक संर!कलाई  र �नज नरहेकोमा रे�जरलाई हुनछे:- 

(क) �नयम ४ को बVख<लाप 
वेशप� न�लई �नकु�ज�भ� 
वेश गरेमा,  

(ख) �नयम ७ को खFड (ग), (ङ) वा (च) को बVख<लाप कुनै काम 

कारबाह. गरेमा वा सोह. �नयमको खFड (घ)  को बVख<लाप पाँचसय 

5पैयाँस6म मोल पनC वन पैदावारमा कुनै Qक�समले हानी नोIसानी 

पुर ्याएमा,  

(ग)  �नयम ११ बमोिजम अनुम�त न�लई माछा, मारेमा,  

(घ) �नयम १३ को बVख<लाप कुनै +च�हपट, सूचना, 8वhापन वा 

पो�टरह5 टाँसेमा वा राखेमा,  

(ङ) �नयम १४ को बVख<लाप कुनै बाजा बजाएमा,  

(च) �नयम १५ को बVख<लाप फोहर मैला गरेमा वा aयाकेँमा,  
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(छ) �नयम १७ को बVख<लाप �नकु�ज�भ� पसेमा, (हडंडुल गरेमा वा 

सवार. चलाएमा,  

(ज) �नयम १८ को बVख<लाप तोQकएको बाटो छोडी अ�य�बाट या�ा 

गरेमा, घरपालुवा जीवज�तु (हडंाएमा वा कुनै सवार. चलाएमा ।  

३०.  �नमा/ण काय/ गन/ नेपाल सरकारको >वीकृ�त 'लनु पनR: �नकु�ज�भ� 

कुनै सरकार. वा गैरसरकार. �नमा<ण काय< वा योजना संचालन गदा< गराउँदा 

नेपाल सरकार वन म��ालयको Gवीकृ�त �लनु पनCछ ।  

३१.  �वेश शुSक नलगाउन स0ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 


का�शत गर. सोह. सूचनामा तोQकएको �नकु�जह0मा अव+ध तोकc वा 

नतोकc नेपाल. नागJरकलाई �नकु�ज�भ� 
वेश शु^क नलगाउन सIनेछ ।  

३२.  सहायक संर�कको अVधकार: कुनै �नकु�जमा संर!क नभएको अवGथामा 

�नयम २९ बमोिजम मुtा हेनC अ+धकार बाहेक यस �नयमावल. बमोिजमको 

संर!कको अ+धकार सहायक संर!कले 
योग गन< पाउनेछ ।  

३३.  अनुसूचीमा संशोधन गनR अVधकार: नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 

सूचना 
का�शत गर. यस �नयमावल.को अनुसूचीह0मा संशोधन गन<   

सIनेछ ।  
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अनुसचूी-१ 

(�नयम ४ सगँ स6बि�धत) 

नेपाल सरकार 

------------ राि��य �नकु�ज 


वेशप� 

�स.नं. 

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


दान गरेको �म�त: 

......... 


वेश गरेको �म�त: 

......... 


वेशGथान: 

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

नाम र थर:- 

ठेगाना:- 

राि��यता:- 

उमेर:- 


वेश दGतूर:- 5. ............ (अ!5पी) 

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


वेशप� 
दान गनC 

अ+धकार.:- 

नाम:- 

सह.:- 

दजा<:- 
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काया<लयको छाप:- 

[	ट\य:  

१. पाँच वष<देVख बाw वष< उमेरस6मको HयिIतले 
वेश दGतूरको आ+ध �तनु<  

पनCछ ।  

२. यो  
वेशप� एक पटक 
वेशको �न�मUत मा� मा�य हुनेछ र अ5 कसैलाई 

हGता�तरण गन< सQकने छैन ।  

३. यस 
वेशप�को अक; प�ृठमा �नकु�ज स6ब�धी �नयमह0 उ^लेख गJरएका 

छन ्।  

४. यस �नकु�ज�भ� 
वेश गनC HयिIतले राि��य �नकु�ज तथा व�यज�त ु

संर!ण ऐन, २०२९ र सो अ�तग<त बनकेो �नयमह5को पालना गनु< पनCछ ।  

५. यस 
वेशप�लाई आaनै साथमा राDनु पनCछ र �नकु�जको स6बि�धत 

कम<चार.ले हेन< चाहेमा देखाउनु पनCछ ।  
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πअनुसचूी-२ 

(�नयम ४  र ११ सगँ स�बिAधत) 

द>तूर 

d.सं. 8ववरण 

दGतुर (0.) 

नेपाल. 

नागJरक 

साक<  

मुलुकका 

नागJरक 

अ�य 8वदेशी 

नागJरक 

(क) 1 ॰ राि��य �नकु�जको 
वेश दGतरु (
�त 

HयिIत 
�त (दन) 

 (१० वष< मु�नका बालबा�लकालाई 
वेश 

दGतरु लाOने छैन ।) �न:शु^क 1,500।- 3,000।- 

२ ॰ पय<टकcय भJरयालाई राि��य �नकु�ज 


वेश दGतरु  25।-   

(ख) 1 ॰ माछा मानC दGतरू (ब^छfले मा� 
�त 

HयिIत 
�त (दनको ला+ग) 200।- 1,000।- 2,000।- 

२ ॰ पर6परागत 5पमा माछा मार. जी8वका 

चलाउने Gथानीय बोटे, दराई, कुमाल, 

माझी, था0 तथा अ�य यGत ैजा�तका 

मा�नसलाई  100।-   

 

[	ट\य:  

(क) र.तपूव<कको 
वेशप� बाहकलाई मा� �नकु�ज�भ� 
वेश गन<    

(दइनेछ ।  

                                            
π  �म�त २०६९।३।४ को राजप�मा 
का�शत सूचनाyवारा संशो+धत ।  
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(ख) �नकु�ज�भ� रहेको गाउँ बGतीमा बसोबास गनC Gथानीय बा�स�दालाई 

�नकु�ज 
वेश दGतुर लाOने छैन । 

(ग) घरपालुवा जीवज�तुलाई राि��य �नकु�जको सु8वधा 
ाbत बाटोबाट 

लैजादा दGतुर लाOने छैन ।  

(घ)  
वेशप� वा अनुम�तप� न�लई राि��य �नकु�ज�भ� 
वेश गनC वा 

उपरोIत बमोिजम कुनै काम गनC HयिIतलाई तोQकएको दGतुरमा शत 


�तशत अ�तJरIत दGतुर �लई 
वेशको अनुम�त (दइनेछ । 
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अनुसचूी-३ 

(�नयम ११ सगँ स6बि�धत) 

नेपाल सरकार 

------------ राि��य �नकु�ज 

 यस �नकु�ज�भ� माछा मान<को ला+ग ............ वGने 

........... लाई �न6न दGतुर �लई यो अनुम�त प� 
दान गJरएकोछ ।   

१. �स.नं.:- 

२. माछा मान< बापत दGतूर:- 

३. माछा मान< पाइन ेखोला/पोखर.को नाम:- 

४. अनुम�तप� बहाल रहन ेअव+ध:- 

५. अनुम�तप� बुVझ�लन ेHयिIतको सह.:- 

  

उमेर:- ................... 

नागJरकता:- ...................... 

ठेगाना:-  ...........................  

Gथायी:-  ....... 

अGथायी:- ....  

६. �म�त:- ...................  

अनुमती प� (दन अ+धकार.को;- 

नाम:- 

सह.:- 

दजा<:- 

�म�त:- 

काया<लयको छाप:- 
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अनुसचूी-४ 

(�नयम १८ को उप�नयम (१) सगँ स6बि�धत) 

बाटोह8 

(क) लामटा:ग राि��य �नकु�जको ला+ग: 

१. रा6चे-धु�चे-Gयाzु-रसुवागढ.-मूलबाटो ।  

२. धु�चे-भासु<-Gयाzु-लामटा:ग-Iयानिजङpयाङ-मूलबाटो ।  

३. धु�चे-च�दनवार. (�सहंगु6वा)-गोसाईकुFड-ठाडेमेला6चे-मूलबाटो ।  

४. Gयाzुवेसी-वङगाल, खाङिजम-शेपा< गाउँ लामटाङ-मूलबाटो ।  

५. {वाङडुर-गाि�|ला पास-हेल6बु-मूलबाटो ।  

६. धु�चे-च�दनवार. -गोसाईकुFड-ठाडैपाट.-गु^फ-भ�}याङ-मूलबाटो ।  

(ख)  रारा राि��य �नकु�जको ला+ग: 

१. गुम-रारा-भूमा<-मूलबाटो ।  

२. भुमा<-गो5�सगंा-मूलबाटो ।  

३. ~यार.-�मल.चौर-भुमा<-मूलबाटो ।  

(ग)  सगरमाथा राि��य �नकु�जको ला+ग: 

१. लुIला-जोरस^ले-ना6चे-मूलबाटो । 

२. ना6चे-थामे-नाङपाला--मूलबाटो । 

३. थामेगो6पा-�ा�सलाbचा पास-मूलबाटो । 

४. ना6चे-खुFडे-खुमजुङ-लाफामा<-गोQकयो-मूलबाटो । 

५. ना6चे-खुमजुङ-\याङबोचे-मूलबाटो । 

६. ना6चे-�याङबोचे- पा:गबोचे-फेJरचे-लोबुचे-गोरक!प-कालापUथर-

सगरमाथा बेश Iया6प-मूलबाटो । 

७. पाङबोचे-iडङबोचे-छुकु:ग--मूलबाटो । 
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८. पाङबोचे-फोUसC-कोनार ना (गङथा) गोQकयो--मूलबाटो । 

९. खुमजुङ-फाUसC-मूलबाटो । 

१०. ना6चे-Gयाङबोचे होटेल एभरे�ट �यू--मूलबाटो । 

११. खुमजुङ-ना6चे-Gयाङबोचे--मूलबाटो । 

१२. ना6चे-Gयाङबोचे-खुFड-े-मूलबाटो ।  
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अनुसूची-५ 

(�नयम २४ को उप�नयम (१) सगँ स6बि�धत) 

नेपाल सरकार 

------------ राि��य �नकु�ज 

काठ दाउरा 'लन पाउन ेपूज] 

१. �स.नं.:- 

२. �नकु�ज�भ� काठ दाउरा �लन पाइन े!े�: - 

३. काठ दाउराको Qक�सम र पJरमाण:- 

४. टाँचा लगाउनु पनCमा लगाईने टाँचाको 8ववरण:- 

५. पूजr बहाल रहन ेअव+ध:- 

६. काठ दाउरा �लन वापत लाOने दGतूर:- 

७. पूजr बुझी �लने HयिIतको:- 

नाम, थर: .............. पूजr (दन ेअ+धकार.को  

सह.: ................... नाम: ............ 

नागJरकता:....... सह.:......... 

ठेगाना:  दजा<:.............. 

Gथायी ...................   �म�त:.............  

अGथायी ..............      काया<लयको छाप:... 

�म�त: ................  
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अनुसचूी-६ 

(�नयम २५ सगँ स6बि�धत) 

नेपाल सरकार 

------------ राि��य �नकु�ज 

लगत 'लने ढाँचा  

�स. नं.  

१. गाउँको नाम:- 

२. प�चायत र वडा:- 

३. पJरवारको मुDयको नाम:- 

४. पJरवारको सदGय संDया:- 

(क) बाw वष< मा+थका (मदा<ना) ............... 

 (जनाना) .................... 

(ख) बाw वष<स6मको (मदा<ना) ............... 

 (जनाना) .................... 

५. घरपालुवा जीवज�तु:- 

जीवज�तुको Qक�सम वा जात   भाले संDया   पोथी संDया   

ज6मा संDया  

याक, चौर. - - - 

भेडा, jया:nा - - - 

बोका, बा�ा - - - 

गाई, गो5 - - - 

भsसी, राँगो  - - - 

घोडा तथा खjचड - - - 
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हाँस कुखुरा तथा अ�य पं!ी - - - 

कुकुर  - - - 

8वरालो - - - 

अ�य जनावर - - - 

६. घरको:- 

त^ला ............. 

गाwो (काठ, ढंु:गा, ईटा वा अ�य) ............... 

छाना (काठ, ढंुगा, जGता, ट.न वा अ�य) ..... 

+च6नी (भएको वा नभएको)...... 

अ�य 8ववरण (केह. भए) .......... 

७. खेतवार.:- 

खेत, बार.,गोठ, खक<  आ(द के हो Uयसको 8ववरण: 

खेत, बार., खक< , अ�य (छुmा छुmै) !े�फल:- 

८. 8व8वध:- 

सा�ल�दा चा(हन ेदाउराको अनुमा�नत मा�नस भार. 

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

घर मरमतको ला+ग चा(हन ेअनुमा�नत काठ (Iयू8वक फूट) 

........... 

चJरचरणको ला+ग चा(हन ेअनुमा�नत जOगा !े�फल 

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

लगत �लने अ+धकार.को,- 

नाम: ................ 

सह.: ................. 

दजा<: ................ 

�म�त: ................. 


