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हातहततयार खरखजाना तनयमावली, २०२८ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित तमतत 

           २०२८।९।१८ 

संिोधन  

१. हातहततयार खरखजाना (पहहलो संिोधन) तनयमावली, २०२९  २०२९।३।२७ 

२. हातहततयार खरखजाना (दोस्रो संिोधन) तनयमावली, २०३०      २०३०।११।२८ 

३. हातहततयार खरखजाना (तेस्रो संिोधन) तनयमावली, २०४५      २०४५।९।१२ 

४. हातहततयार खरखजाना (चौंथो संिोधन) तनयमावली, २०५१      २०५१।५।२७ 

५. हातहततयार खरखजाना (पााँचौं संिोधन) तनयमावली, २०५५      २०५५।८।७ 

६. हातहततयार खरखजाना (छैंठौं संिोधन) तनयमावली, २०६७      २०६७।२।२० 

७. हातहततयार खरखजाना (सातौं संिोधन) तनयमावली, २०६९      २०६९।४।३१ 

८. हातहततयार खरखजाना (आठौं संिोधन) तनयमावली, २०७०          २०७०।१।३० 

९.  हातहततयार खरखजाना (नवौं संिोधन) तनयमावली, २०७१          २०७१।९।१४ 

 

हातहततयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २६ ले ददइएको अतधकार र त्यस सम्बन्धमा 
प्राप्त अ अतधकारको प्रयोग गरी नेपाल सकारले देहायका तनयमह ब बनाएको छ ।  

 

१. संशिप्त अ नाम र प्रारम्भः (१) यी तनयमह बको नाम “हातहततयार खरखजाना तनयमावली, 
२०२८” रहेको छ । 

  (२) यो तनयमावली त ुबन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस तनयमावलीमा,– 

(क) “ऐन” भन्नाले हातहततयार खरखजाना ऐन, २०१९ सम्झन ुपछथ । 

                                                           
  तमतत २०७१।१।३० मा प्रकाशित राजपत्रमा भलूले “सातौं संिोधन” भएकोमा तमतत २०७१।६।२७ मा 

प्रकाशित राजपत्रमा भएको भलू सधुारबाट “आठौं संिोधन” बनाइएको । 
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(ख) “इजाजतपत्र (लाइसेन्स)” भन्नाले यस तनयमावली बमोशजम प्रदान गररन ेकुनै 
हकतसमको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सम्झन ुपछथ ।  

(ग)   “यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स)” भन्नाले एक शजल्लाको लातग मात्र 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) भएको हातहततयार  खरखजानालाई अन्य शजल्लामा 
वा अन्यत्र लैजान राख्न हफताथ ल्याउनको लातग प्रदान गररने इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) सम्झन ुपछथ । 

(घ) “खरीद गने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स)” भन्नाले हवदेिबाट वा नेपालको 
कुनै हातहततयार खरखजाना तबके्रताबाट हातहततयार खरखजाना खरीद गनथ 
पाउने गरी प्रदान गररएको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सम्झन ुपछथ । 

(ङ) “पररवार” भन्नाले संगोलको पतत, पत्नी, छोरा वा अहववाहहत छोरी सम्झन ु 
पछथ ।  

 

३. इजाजतपत्र तलन ु पने हातहततयार तथा खरखजानाः (१) १२, १६, २०, ४१० बोरको 
टोटावान बन्दकु (सटथ गन,) भ बवा बन्दकु, हावादारी बन्दूक र २२ बोरको राइफल र 
त्यसका खरखजाना सरुिा वा तसकारको लातग राख्न, तलएर हहड्न वा प्रयोग गनथका लातग 
इजाजतपत्र तलन ुपनेछ ।  

  तर टोटावाल बन्दकु, भ बवा बन्दकु वा. २२ बोरको राइफल र त्यसका खरखजाना 
राख्न इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिले हावादारी बन्दकु राख्नको लातग छुटै्ट इजाजतपत्र तलन ुपने 
छैन र हावादारी बन्दकु राखे बापत कुनै दस्तूर ततनुथ पने छैन ।  

  (२) उपतनयम (१) मा उल्लेख भएका बाहेक अ ब कुनै पतन हकतसमका बन्दकु, 

पेस्तोल वा ररवाल्भर र त्यस्ता हातहततयारका खरखजानाको लातग इजाजतपत्र ददइन े     
छैन ।  

 

४. इजाजतपत्र ददन े हातहततयारको संखयाः (१) हातहततयारको इजाजतपत्र ददंदा हावादारी 
बन्दकु बाहेक एक व्यशिलाई बढीमा ३ नालसम्मको संगोलको एक पररवारलाई बढीमा 

                                                           
  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा थप ।  

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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६ नालसम्म र कूटनैततक सतुबधा प्राप्त अ व्यशिलाई बढीमा ६ नालसम्म हातहततयार राख्न 
इजाजतपत्र ददइनेछ तर यो तनयम प्रारम्भ हुाँदाको बखत कसैले इजाजतपत्र प्राप्त अ गरी यस 
तनयम बमोशजम राख्न पाउने भन्दा बढी हातहततयार खरखजाना राखेको रहेछ भने त्यस्तो 
व्यशिले त्यस्तो हातहततयार खरखजाना आफ्नो जीवनभर मात्र राख्न पाउनेछ ।  

  (२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुटनैततक सहुवधाप्राप्त अ 
व्यशि बाहेक अन्य व्यशिलाई एक पटकमा एक नाल हातहततयारको मात्र इजाजतपत्र 
ददइनेछ र त्यसरी इजाजतपत्र प्राप्त अ गरेको ५ वषथ भिुान नभईकन थप हातहततयारको 
लातग इजाजतपत्र ददइने छैन । 

  (३) .......... 

 

५. इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को लातग तनवेदनः देहायको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलन चाहन े
व्यशिले देहायको अनसूुचीमा तोहकएको ढााँचामा प्रमखु शजल्ला अतधकारी समि तनवेदन 
ददन ुपछथः– 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स)       अनसूुची 

(क) हातहततयार राख्न ेइजाजतपत्र (लाइसेन्स)    अनसूुची १(क) 

(ख) यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स)    अनसूुची १(ख) 

         अनसूुची २  

(ग) हातहततयार खरखजाना मरमत गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स)  अनसूुची ३  

(घ) खरीद गने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स)   अनसूुची ४ 

(ङ) हातहततयार खरखजाना तबक्री गने इजाजपत्र (लाइसेन्स)  अनसूुची ५(क) 

(च) हातहततयार खरखजाना उत्पादन गरी तबक्री  

गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स)      अनसूुची ५(ख)     

                            

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको ।   
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६     इजाजतपत्र (लाइसेन्स ददन जााँचबझु गनेः यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स) बाहेक अन्य 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को लातग तनवेदन प्राप्त अ भएपतछ प्रमखु शजल्ला अतधकारीले तनवेदनको 
सम्बन्धमा देहायका कुराह बको जााँचबझु गनथ सक्नेछः–  

(क) उमेर र मानतसक स्वास््य, 

(ख) नागररकता र प्रततष्ठा, 

(ग) संगीन फौज्दारी अतभयोगमा सजाय पाएको छ / छैन,  

(घ) हहंसात्मक राजनैततक गततहवतध र खराब चालचलन छ / छैन, 

(ङ) कुनै हकतसमको हातहततयारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेको छ / छैन, 

(च) पहहले कुनै हातहततयार लहुटए चोररए हराएको छ / छैन, 

(छ) शिकार र हातहततयार खरखजाना सम्बन्धमा कुनै कसूरको सजाय पाएको 
छ / छैन, 

(ज) पहहले कुनै हातहततयार अ बलाई बेचतबखन वा नामसारी रहेको छ / छैन । 

 

७. इजाजतपत्र ददनःे (१) प्रमखु शजल्ला अतधकारीले कुनै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को लातग 
आफू कहााँ परेको तनवेदनमा तनयम ६ बमोशजम र आवश्यक अन्य सबै कुराको जााँचबझु 
गरी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददन ठहराए लाग्न ेदस्तरु तलई अवस्थानसुार अनसूुची ६, ७, 

८, ९, १० र १० बमोशजम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) गरी ददन ुपछथ । तर तनयम ५ को 
खण्ड (ङ) र (च) बमोशजम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददंदा प्रमखु शजल्ला अतधकारीले नेपाल 
सरकारको पूवथ स्वीकृतत तलशएर मात्र ददन ुपछथ ।  

  (२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन देहायको अवस्थामा 
देहाय बमोशजम गनुथ पछथः–  

(क) हातहततयार खरखजाना हवदेि यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेनेन्स) 
का हकमा सबशन्धत हवदेिी सरकार वा राजदूतावासबाट आवश्यक 
इजाजतपत्र प्राप्त अ गराई ददन इजाजतपत्रवाला (लाइसेन्स होल्डर) 
साँग आवश्यक हववरण र पचास  बपैयााँ दस्तरु तलई सो तनजको 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा थप । 

  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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तनवेदन र आफ्नो तसफाररि साथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन ु    
पछथ । 

(ख) हवदेिबाट हातहततयार खरखजाना खरीद गरी शझकाउने इजाजतपत्र 
(पचेज लाइसेन्स) का हकमा प्रमखु शजल्ला अतधकारीले तनयम 
बमोशजम आवश्यक जााँचबझु गरी शझकाउन ददन हनुेमा आवश्यक 
हववरण र पचास  बपैयााँ दस्तरु तलई आफ्नो तसफाररि सहहत सो 
हवदेिी सरकारका राजदूताबासबाट हातहततयार खरखजाना शझकाउन 
ददन आवश्यक इजाजपत्र प्राप्त अ गराई गहृ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन ु
पछथ । गहृ मन्त्रालयले पतन शझकाउन ददन मनुातसव देखेमा त्यस्तो 
इजाजतपत्र प्राप्त अ गराइ ददन आवश्यक कारवाई गनेछ । 

    त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त अ गरेकोमा इजाजतपत्र म्यादतभत्र 
हातहततयार खरखजाना खरीद गरी शझकाई सक्न ु पछथ । आई 
पतुगसकेकोमा यस तनयमावली बमोशजम पन्ध ददनतभत्र दताथ गराई 
राख्न ेइजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलई सक्न ुपछथ शझकाएको हातहततयार 
आइपतुगसकेकोमा माल चलान भएको कागज(शिहपङ डकुमेण्ट) को 
सूचनाको नक्कल समेत राखी हववरण खलुाई सूचना र  शझकाउाँदै 
नशझकाएकोमा सो हातहततयार खरखजाना हवदेिबाट खरीद गरी 
शझकाउने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स) म्याद नाघेको पन्ध ददनतभत्र 
प्रमखु शजल्ला अतधकारी छेउ दाशखल गनुथपछथ । 

    मातथ लेशखए बमोशजम म्यादतभत्र सूचना ददएकोमा गहृ 
मन्त्रालयले म्याद  थप्न मनुातसव सम्झेमा आवश्यक म्याद  थप 
गरी ददन सक्नेछ । म्याद थपी नददएकोमा वा म्याद थपी ददएकोमा 
सो थप म्याद नाघेपतछ त्यस्तो शझकाउने इजाजतपत्र स्वतः खारेज 
हनुेछ । 

                                                           
  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोतधत ।  
  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(३) यस तनयम बमोशजम ददइएको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददने अतधकारीले सो 
ददएको तीस ददनतभत्र सम्बशन्धत  इजाजतपत्र पाउने व्यशिको स्थायी बसोवास भएको 
शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायथलय र शजल्ला प्रहरी कायाथलयलाई ददन ुपनेछ ।  

(३क) उपतनयम (३) बमोशजम नगद प्राप्त अ भएपतछ सम्बशन्धत कायाथलयले त्यसको 
अतभलेख राख्न ुपनेछ ।  

(४) हातहततयार राख्न ेइजाजतपत्र (लाइसेन्स) वालाको तनवेदनमा यस तनयमावली 
बमोशजम लाग्ने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दस्तरु बमोशजमको थप दस्तूर तलई सो हातहततयार 
खरखजानको एक जना बाहक (ररटेनर) को नाम इजाजतपत्रमा उल्लेख गनथ सहकनेछ । 
प्रत्येक पटक बाहकको नाम पररवतथन गदाथ यस उपतनयम बमोशजम थप दस्तूर लाग्नेछ ।  

 

८. राख्न र खरीद गनथ पाउन ेखरखजानाको पररमाणः (१) यस तनयमावली बमोशजम हातहततयार 
राख्न इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिले देहायको हातहततयारको लातग एक पटकमा राख्न पाउने र 
प्रत्येक वषथ हवदेिबाट शझकाउन वा खरीद गनथ पाउने खरखजाना पररमाण देहाय बमोशजम 
हनुेछः– 

खरखजानाको पररमाण 

हातहततयारको हकतसम  जम्मा राख्न पाउने खरखजाना  प्रत्येक वषथ हवदेिबाट  

    शझकाउन वा खरीद गनथ पाउने  

(क) १२, १६, २०, ४१०  

      बोरको बन्दकु (िटथगन) को टोटा  दईुसयसम्म   एकसयसम्म 

(ख) २२ बोराको राइफलको िटथगोली दईुसयसम्म   दईुसयसम्म 

(ग) भ बवा बन्दकुो   १. केप दईुसय      १. केप एकसय 

२. बा बद दईु के.जी     २. बा बद एक के.जी  

३. सटथ शिसाको गोली               ३. सटथ शिसाको गोली   

     दईु केजी                                  एक केजी 

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा थप ।  

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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 (घ) हावादारी बन्दकुको   दईु हजार   दईु हजार 

(ङ) टोटा भने मेशिन     एक     एक 

 १. केप     एक सय    एक सय 

 २. बा बद     एक के. जी.    एक के. जी. 

 ३. सटथ     एक के. जी.    एक के. जी. 

 (च) हावादारी बन्दकुको हपलेट 

 बनाउने मेशिन हपलेट   एक     एक 

एक के.जी.   एक के.जी. 

तर– 

(१) कुटनैततक सहुवधा प्राप्त अ व्यशिले यस उपतनयममा उल्लेशखत 
खरखजानाको पररमाणमा दोब्बरसम्म राख्न वा खररद गनथ         

पाउनेछ । 

(२) तनयम ३ को उपतनयम (१) बमोशजम इजाजतपत्र तलन ु पने 
हातहततयार बाहेक अन्य हातहततयारको इजाजपत्र प्राप्त अ व्यशिले 
साहवक इजाजतपत्रमा तोहकए  बमोशजमको खरखजाना राख्न वा 
खररद गनथ पाउनेछ ।  

(२) उपतनयम (१) मा तोहकएको हदमा नबढाई हातहततयार राख्न े इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) ददंदा सो इजाजतपत्र (लाइसेन्स ददने अतधकारीले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मा 
नै जम्मा राख्न वा प्रत्येक वषथ खररद गनथ वा हवदेिबाट शझकाउन पाउने खरखजानाको हद 
तोकी ददनेछ । त्यसरी हद तोक्दा इजातपत्र (लाइसेन्स) वालाको आवश्यकता र शस्थतत 
समेत हेरी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददने अतधकारीले तोकी ददन सक्नेछ ।  

(३) उपतनयम (१) र (२) मा जनुसकैु लेशखएको भए तापतन राइफल क्लवह बका 
लातग र खास पररशस्थयमा कुनै इजाजतपत्रवालाका लातग बढी खरखजाना राख्न वा खरीद 
गनथ, शझकाउन ददन उपयिु देखेमा नेपाल सरकारले हविेष  बपले अनमुतत ददन सक्नेछ । 

(४) उपतनयम (१), (२), (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन हवदेिबाट 
खरखजाना शझकाउन अनमुतत ददंदा त्यस्तो अनमुतत ददने वा ददलाउने अतधकारीले आवश्यक 
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सम्झेमा त्यस्तो इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वालासाँग हाल रहेको स्टक पहहले खरीद गरेको 
वा शझकाएकोमा खचथ भएको हववरण तलन सक्नेछ । 

 

९ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को दस्तरु र अवतधः (१) इजाजतपत्र दस्तरु अनसूुची ११क. मा 
तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

  (१क) यो तनयमावली प्रारम्भ हनु ु अतभ अञ्चलभरको लातग जारी भएको 
इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तूर अनसूुची ११(क) मा शजल्लाभरको लातग तोहकएको 
नवीकरण दस्तूर सरह नै हनुेछ । 

  (२) यात्रा इजाजतपत्रको अवतध सोही इजाजतपत्रमा तोहकए बमोशजम र खरीद 
गने इजाजपत्रको अवतध छ महहनाको  हनुेछ । यात्रा इजाजतपत्र र खरीद गने इजाजतपत्र 
बाहेक यस तनयमावली बमोशजम प्राप्त अ अन्य इजाजतपत्र एक आतथथक वषथसम्म बहाल रहनेछ 
र सो अवतध नाघेको पैतीस ददनतभत्र अको आतथथक वषथको तनतमि नवीकरण गराइसक्न ु 
पछथ । त्यसरी नवीकरण गराउाँदा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बहाल रहेको आतथथक वषथतभत्र 
एकै पटक दईु आतथथक वषथ सम्मको लातग पतन नवीकरण गराउन सहकनेछ ।  

  (३) ........................ 

  (४)  ...................... 

 

१० नवीकरण (ररन्यू) दस्तरुः (१) इजाजतपत्र नवीकरण दस्तरु अनसूुची ११क. मा तोहकए  
बमोशजम हनुेछ । 

  (२) तनयम ९ को उपतनयम (२) मा तोहकएको म्याद नघाई नवीकरण (ररन्यू) 
गनथ आएमा देहायको अवतधको तनतमि देहाय बमोशजमको थप दस्तरु लाग्नेछः– 

(क)  नवीकरण (रन्यू) गने म्याद नाघेको पैंततस ददनमा नवीकरण      
(ररन्यूवल) दस्तूको सयकडा पच्चीस 

                                                           
  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा थप ।  

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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(ख) खण्ड (क) बमोशजमको म्याद नाघेपतछ तीन महहनासम्म नवीकरण 
(ररन्यूवल) दस्तूरको सयकडा पचास र  

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम म्याद नाघेपतछ सोही वषथको अन्तसम्म 
नवीकरण (ररन्यूवल) दस्तूर सरह । 

 

१०क. नवीकरण सम्बन्धी हविषे व्यवस्थाः (१) तनयम १० को उपतनयम (२) को खण्ड (ग) 
मा तोहकएको म्यादतभत्र हविेष पररशस्थतत पनथ आई इजाजतपत्र नवीकरण गनथ नसकेको 
कारण खोली इजाजतपत्रवालाले शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा तनवेदन ददएमा उि म्याद 
नाघेको तमततले देहायको अवतधको लातग तनयम १० बमोशजम लाग्ने दस्तूरको अततररि 
देहाय बमोशजमको थप दस्तूर तलई नवीकरण गनथ सक्नेछ । 

(क)  एक वषथ सम्म   पााँचसय  बपैयााँ 

(ख)  दईु वषथ सम्म   एकहजार  बपैयााँ 

(ग)  तीन वषथसम्म   एकहजार पााँचसय  बपैयााँ  

(घ)  चार वषथसम्म   दईुहजार  बपैयााँ 

(ङ)  पााँच वषथसम्म   दईुहजार पााँचसय  बपैयााँ 
¥(१क) उपतनयम १ को खण्ड (ङ) बमोशजमको अवतध तभत्र इजाजतपत्र नवीकरण 

हनु नसकेको मनातसब कारण देखाई यो तनयम प्रारम्भ भएको तमततले छ महहनातभत्र 
इजाजतपत्रवालाले तनवेदन ददएमा तनयम १० बमोशजमत लाग्ने दस्तूरको अततररि प्रत्येक 
आतथथक वषथको लातग दईुहजार  बपैयााँ थप दस्तरु तलई इजाजतपत्र नवीकरण गररनेछ । 

(२) उपतनयम (१क) मा तोहकएको म्याद तभत्र पतन इजाजतपत्र नवीकरण गनथ  
नसकेमा सो इजाजतपत्र स्वतः खारेज हनुेछ र त्यस्तो हातहततयार जफत हनुछे । 

 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा थप ।  

  छैठौं संिोधनद्वारा संिोतधत । 

¥  नवौं संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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११.  नवीकरण (ररन्यूवल) गने अतधकारीः (१) देहायको इजाजतपत्रको नवीकरण गने अतधकार 
देहाय अतधकारीलाई हनुेछः– 

इजाजतपत्रको हकतसम    नवीकरण गने अतधकारी 

(क) भ बवा बन्दकुको इजाजतपत्र   नगरपातलका वा गाउाँ हवकास सतमतत 
  

(ख) भ बवा बन्दकु बाहेक अ ब   प्रमखु शजल्ला अतधकारी 

हातहततयारको इजाजतपत्र    वा प्रिासन अतधकृत  

(ग)  हातहततयार खरखजाना उत्पादन   नेपाल सकारको स्वीकृतत 

गने ममथत गने तथा तथा तबक्री   तलई प्रमखु शजल्ला अतधकारी 

गने इजाजतपत्र   

  (२) उपतनयम (१) बमोशजम इजाजतपत्र नवीकरण (लाइसेन्स) ररन्यू गने 
अतधकारीले चाहेमा इजाजतपत्र नवीकण (लाइसेन्स ररन्यू) गदाथ त्यस्तो इजाजतपत्र     
(लाइसेन्स) मा उशल्लशखत हातहततयार खरखजाना आफू समि तनरीिणको लातग पेि गनथ 
लगाउन सक्नेछ । 

  (३) उपतनयम (१) को खण्ड (क) बमोशजम नगरपातलका वा गाउाँ हवकास 
सतमततले र खण्ड (ख) बमोशजम सीमा प्रिासन अतधकृतले प्रत्येक वषथ नवीकरण गरेको 
इजाजनपत्रको लगत सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

  (४) उपतनयम (१) को खण्ड (क) बमोशजम नगरपातलका वा गाउाँ हवकास 
सतमततले भ बवा बन्दकुको इजाजत नवीकरण गदाथ प्राप्त अ हनु ेदस्तूर सोही नगरपातलका वा 
गाउाँ हवकास सतमततले आफ्नो खातामा राखी उपभोग गनथ पाउने छ ।  

 

१२. अको इलाकामा पतन नवीकरण (ररन्यू) गनथ सहकनःे (१) कुनै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ 
व्यशि आफ्नो इलाका छाडी अस्थायी  बपमा अन्यत्र गई बसेको अवस्थामा सोही इलाकाको 

                                                           
  पहहलो संिोधनद्वारा संिोतधत ।   
  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

इजाजतपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गने अतधकारीबाट पतन आफ्नो हातहततयार राख्न े
इजाजतपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजम इजाजपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गने अतधकारीले 
इजाजपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गरी ददएपतछ तनजले त्यसको सूचना तनयम ११ को 
उपतनयम (१) बमोशजम इजाजापत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गने अतधकार भएको 
सम्बशन्धत अतधकारीलाई ददन ुपछथ । 

 

१३. बारेसद्वारा नवीकरण (ररन्यू) गनथ सहकनःे कुनै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशि कुनै 
कारणवि इजाजतपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गराउन ुआफैं  उपशस्थत हनु नसक्न े
भएमा वारेसद्वारा आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण (लाइसेन्स ररन्यू) गराउन सक्नेछ ।  

 

१४ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) हराएमा अको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलन ुपनेः (१) यस तनयमावली 
बमोशजम प्राप्त अ कुनै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) हराएमा वा चोररएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 
नातसएमा त्यस्तो इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले अको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ 
गनथको लातग तनयम ५ बमोशजम तनवेदन ददन ुपछथ ।  

  (२) उपतनयम (१) बमोशजमको तनवेदनमा लेशखएको व्यहोरा मनातसव ठहरे पााँच 
सय  बपैयााँ दस्तरु तलई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददने अतधकारीले अको इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) ददने अतधकारीले अको  इजाजतपत्र (लाइसेन्स) गरी ददन ुपछथ ।  

 

१५. इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को लगत कट्टाः (१) कुनै हातहततयार हराएमा वा चोररएमा वा 
तबग्री काम नलाग्न ेभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट नातसएमा पैंतीस ददनतभत्र सो कुराको 
सूचना त्यस्तो हातहततयारको धनी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले सम्बशन्धत प्रमखु 
शजल्ला अतधकारीलाई ददई त्यस्तो हातहततयारको लगत कट्टा गराउन ुपछथ । हातहततयार 
हराएमा वा चोररएमा भने नशजकको  प्रहरी ठानामा यथािीघ्र सात ददन तभत्र सूचना ददन 
अतनवायथ हनुेछ ।  

                                                           
  छैठौं संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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  तर तबग्रकेो हातहततयार ममथत गरी फेरर काम लाग्न ेभएमा वा हराएको वा चोररएको 
हातहततयार फेला परेमा यस तनयमावली बमोशजम पनुः इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलन ु    
पनेछ ।  

  (२) हातहततयार खरखजाना तबहक्र गने, उत्पादन गरी तबक्री गने वा ममथत गने 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले तबक्री गने, उत्पादन गरी तबक्री गने वा ममथत गने 
काम छाड्न चाहेमा तनजले त्यस्तो सूचना प्रमखु शजल्ला अतधकारीलाई ददई त्यसको लगत 
कट्टा गराउन ुपछथ ।  

  (३) नपेाल सरकारले जफत गरेको वा अन्य कुनै प्रकारले सरकार लागेको 
हातहततयार खरखजानाको लगत स्वतः कट्टा गररनेछ ।  

  (४) यस तनयमावली बमोशजम दताथ नगराएको, राख्न े इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
नतलइएको वा दताथ गराई राख्न ेइजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलई सकेकोमा पतन यस तनयमावली 
बमोशजम नवीकरण नगराईएको हातहततयार खरखजानाको लगत स्वतः कट्टा गररनेछ र 
त्यस्तो हात हततयार खरखजाना त ुबन्त प्रहरी ठानामा बझुाउन ुपनेछ ।  

 

१६. लगत राख्न ेबारेः हातहततयार खरखजाना तबक्री गने, उत्पादन गरी तबक्री गने वा ममथत गने 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ र खरखजानाको लगत अनसूुची १२ बमोशजमको ढााँचामा भरी 
प्रत्येक महीना भिुान भएको सात ददनतभत्र शजल्ला प्रिासन कायाथलय माफथ त गहृ मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपछथ ।  

 

१७. हातहततयारको नामसारीः (१) कुनै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले आफ्नो कुनै 
हातहततयार अ ब कसैलाई तबक्री गरी वा अ ब कुनै तररकाले हक छाडी ददन चाहेमा त्यस्तो 
हक छाडी ददने र तलने दवैु थररले क्रमिः अनसूुची १३ र १४ मा तोहकएको ढााँचामा 
प्रमखु शजल्ला अतधकारी समि तनवेदन ददनपुछथ । त्यस्ता हक पाउन ेव्यशिलाई खररद 
गने इजाजपत्र (लाइसेन्स) भइराखेको भए वा त्यस्तो व्यशिको सम्बन्धमा जााँचबझु गदाथ 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददन हनुे ठहररएमा एकहजार  बपैयााँ नामसारी दस्तरु तलई प्रमखु 
शजल्ला अतधकारीले तबक्री गने वा हक छाड्न स्वीकृतत ददनेछ । 

                                                           
  छैठौं संिोधनद्वारा थप । 
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  तर कुटनैततक सहुवधा प्राप्त अ व्यशिले भने परराष्ट्र मन्त्रालय माफथ त गहृ मन्त्रालयको 
स्वीकृतत तलई मात्र तबक्री गरी वा हक छाडी ददन सक्नेछ ।  

  (२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै इजाजतपत्र    
(लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशि मरी तनजको हातहततयारको नामसारी गराउन तनजका सबभन्दा 
नशजकको उपरे पगेुका हकवालाले प्रमखु शजल्ला अतधकारी समि तनवेदन ददएमा प्रमखु 
शजल्ला अतधकारीले ददन नहनुे ठहराइएमा बाहेक एकहजार  बपैयााँ नामसारी दस्तरु तलई  
त्यस्तो हकवालाको नाममा यस तनयमावली बमोशजम नामसारी गरी ददन ुपछथ ।  

  (३) हातहततयारको इजाजत प्राप्त अ व्यशिले तनयम ३ को उपतनयम (१) मा 
उल्लेशखत हातहततयार बाहेक अ ब हातहततयार कसैलाई बेचतबखन वा नामसारी गनथ पाउन े
छैन ।  

  (४) हातहततयारको इजाजत प्राप्त अ व्यशिले उपतनयम ३ बमोशजम मनाही नगररएका 
हातहततयारह ब पतन इजाजतपत्र पाएको तमततले पााँच वषथ भिुान नभएसम्म बेचतबखन वा 
नामसारी गनथ पाउने छैन ।  

  (५) उपतनयम (२३) बमोशजम तनवेदन ददाँदा इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिको मतृ्य ु
भएको तमततले ६ महीनातभत्र सम्बशन्धत हकवालाले वा वाररस माफथ त तनवेदन ददन ु              

पनेछ ।  

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

  ¥(५क) उपतनयम (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो तनयम प्रारम्भ 
हुाँदाका बखत कुनै हातहततयार खरखजानाको नामसारी गराउन छुट भएको भए यो तनयम 
प्रारम्भ भएको तमततले छ महहनातभत्र मनातसब कारण देखाई तनवेदन ददएमा प्रत्येक आतथथक 
वषथको लातग दईु हजार  बपैयााँ नामसारी दस्तूर तलई नामसारी गररनेछ ।  

  (५ख) उपतनयम (५क) मा तोहकएको म्याद तभत्र पतन कसैले इजाजतपत्र 
नवीकरण नगराएमा वा हातहततयार खरखजानको नामसारी नगरेमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः 
खारेज हनुेछ र सम्बशन्धत हातहततयार खरखजाना जफत हनुेछ ।  

                                                           

  तेस्रो संिोधनद्वारा थप । 

   चौथो संिोधनद्वारा प्रततबन्धात्मक वाक्ांि शझहकएको । 

¥  नवौं संिोधनद्वारा संिोतधत ।  

  चौथो संिोधनद्वारा थप । 
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  (६) इजाजत प्राप्त अ व्यशिले नेपाल सकारको स्वीकृतत तलई आफूसाँग भएको 
जनुसकैु हकतसमको हातहततयार पतन हवदेिी नागररकलाई बेचतबखन गनथ यो तनयमले बाधा 
परु् याएको मातनने छैन । 

 

१८क.परुानो बन्दकुको नाल फुटाएर वा बोल्ट शझकेर राख्न पाउनःे कसैले परुानो बन्दकुको नाल 
फुटाएर वा बोल्ट शझकेर सोखको लातग सजाएर राख्न चाहेमा तनयम १० बमोशजम तोहकएको 
नवीकरण दस्तूर ततरी राख्न पाउनेछ ।  

 

१९ प्रहरी ठानामा बझुाएमा हातहततयार खरखजाना तीन महीनातभत्र हफताथ तलन ुपनेः ऐनको दफा 
९ को उपदफा (१) बमोशजम बझुाएको हातहततयार खरखजाना हफताथ ददने तनणथय भएमा 
त्यस्तो हातहततयार खरखजाना हफताथ तलन आउन ुभनी प्रमखु शजल्ला अतधकारीले सूचना 
पठाएमा वा प्रकाशित गरेमा त्यस्तो सूचनाा पाएको वा प्रकाशित भएको तमततले मनातसव 
माहफकको कारण परेमा बाहेक तीन महीनातभत्र हफताथ तलन आउन ुपनेछ । त्यसरी हफताथ 
तलंदा यस तनयमावली बमोशजम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तलन ुपने वा इजाजपत्र नवीकरण 
(लाइसेन्स ररन्यू) गराउन ुपने भए सो समेत तलन ुपनुथपछथ ।  

 

१९क.हातहततयार दाशखला गनेः (१) इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिले चाहेमा आफूसाँग भएको 
हातहततयार र खरखजाना शजल्ला प्रहरी कायथलय माफथ त नपेाल सरकारलाई बझुाउन   
सक्नेछ ।  

  (२) तनयम (३) को उपतनयम (२) उल्लेशखत हातहततयारको इजाजतपत्र प्राप्त अ 
व्यशिको मतृ्य ुभएमा त्यस्ता हातहततयार र तनयम ४ को उपतनयम (१) मा तोहकएको 
नालभन्दा बढी हातहततयार राख्न पाउने इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो बढी 
हातहततयार मतृकको हकवालाको इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिको मतृ्य ुभएको ६ महीनातभत्र 
सम्बशन्धत शजल्ला प्रहरी कायाथलय माफथ त नेपाल सकारकारमा बझुाउन ुपनेछ ।  

  (३) तनयम १७ को उपतनयम (२) बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिको िेषपतछ 
तनजको सब भन्दा नशजकको हकवालाको नाममा हातहततयार नामसारी गनथ सम्बशन्धत प्रमखु 
शजल्ला अतधकारीले उपयिु नठहराएमा त्यसको सूचना पाएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र 

                                                           

  तेस्रो संिोधनद्वारा थप । 
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सम्बशन्धत हकवालाले उि हातहततयार सम्बशन्धत शजल्ला प्रहरी कायाथलय माफथ त नेपाल 
सरकारमा बझुाउन ुपनेछ ।  

 

१९ख. मआुब्जा ददइनःे तनयम १९क. बमोशजम दाशखल हनु आएको हातहततयार र खरखजानाको 
सम्बन्धमा तनयम १९ग. बमोशजम गदठत मआुब्जा तनधाथरण सतमततले तनधाथरण गरे 
बमोशजमको मआुब्जा रकम नेपाल सरकारले त्यस्तो हातहततयार खरखजाना दाशखल गने 
व्यशिलाई ददइने छ । 

 

१९ग.मआुब्जा तनधाथरण सतमततः (१) तनयम १९ ख. बमोशजम मआुब्जा तनधाथरण गनथ देहायका 
सदस्यह ब भएको एक मआुब्जा सतमतत रहनेछः 

(क)  प्रमखु शजल्ला अतधकारी     – अध्यि 

(ख) काठमाडौं, भिपरु र लतलतपरु शजल्लाको हकमा  

जङ्गी अड्डाले खटाएको प्रतततनतध र अन्य शजल्लाको 

हकमा नेपाली सेनाको स्थानीय व्यारेक प्रमखु  – सदस्य 

(ग)   शजल्ला प्रहरी कायाथलय प्रमखु    – सदस्य 

(घ) भंसार कायाथलयको प्रमखु वा सो कायाथलय नभएको  

शजल्लाशस्थत अथथ मन्त्रालय अन्तगथतको कुनै  

कायाथलयको प्रमखु     – सदस्य 

(२) मआुब्जा तनधाथरण सतमततले दाशखला हनु आएको हातहततयार खरखजानाको 
अवस्था एवं मूल्यको जााँचबझु गरी मआुब्जा रकम तनधाथरण गरी गहृ मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ ।  

                                                           

  तेस्रो संिोधनद्वारा थप । 

  चौंथो संिोधनद्वारा संिोतधत ।  

  आठौं संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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(३) मआुब्जा तनधाथरण सतमततले तनधाथरण गरेको मआुब्जामा शचि नबझु्न ेव्यशिले 
मआुब्जा तनधाथरण भएको कुरा सूचना पाएको तमततले ३५ ददनतभत्र नपेाल सरकारमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ र त्यस्तोमा नेपाल सरकारको तनणथय अशन्तम हनुेछ । 

 

१९घ. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नःे नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी यस तनयमावलीका अनसूुचीह बमा हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।  

 

२०. बचाउः (१) यो तनयमावली प्रारम्भ हनु ुभन्दा अशघ प्रचतलत नेपाल कानून बमोशजम प्रदान 
गररएको हातहततयार खरखजाना सम्बन्धी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ह ब यो तनयमावली प्रारम्भ 
भएको तमततदेशख यसै तनयमावली बमोशजम जारी भएको मातननेछ ।  

(२) २०२८ साल चैत्र मसान्तसम्मको लातग नवीकरण (ररन्यू) भएको इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) ह ब २०२९ साल आषाढ मसान्तसम्म नवीकरण (ररन्यू) गराउाँदा यसै 
तनयमावली बमोशजम हनुेछ ।  

  

  

                                                           
  चौथो संिोधनद्वारा थप । 

द्रष्टव्यः– १.  हातहततयार खरखजाना (तेस्रो संिोधन) तनयमावली, २०४५ द्वारा  बपान्तर भएका िब्दह बः  

    “गहृ पञ्चायत मन्त्रालय” को सट्टा “गहृ मन्त्रालय” । 

  २. स्थानीय प्रिासन (तेस्रो संिोधन) ऐन, २०४८ द्वारा  बपान्तर भएका िब्दह बः  

    “शजल्ला कायाथलय” को सट्टा“ शजल्ला प्रिासन कायाथलय” । 

  ३. हातहततयार खरखजाना (पहहलो संिोधन) ऐन,२०४८ द्वारा  बपान्तर भएका िब्दह बः 
    “स्थानीय अञ्चलाधीि” वा “अञ्चलाधीि” को सट्टा “प्रमखु शजल्ला अतधकारी” । 

  ४. सैतनक ऐन, २०६३ द्वारा  बपान्तर भएका िब्दह बः 
      “िाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” । 

  ५.  केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा  बपान्तर भएका िब्दह बः– 

              “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 
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अनसूुची १(क) 
(तनयम ५ (क) साँग सम्बशन्धत) 

 

हवषयः– हातहततयार खरखजाना नामसारी गरी राख्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 
शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

महािय, 

 देहायको हातहततयार तथा खरखजानको लातग ........... कायाथलयबाट ........ को नाउाँमा 
....... नं को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) भई राखेको तनज .......... तमततमा परलोक भएको र तनजको 
सबभन्दा नशजकको हकदार म भएकोले तनवेदन गदथछु ।  

 मतृकको म भन्दा नशजकको हकदार अ ब कोही छैन । म भन्दा नाशजकको वा म सरहको 
हकदार देहायका व्यशि भए पतन मेरो नाउाँमा नामसारी भई इजाजतपत्र हनु तनजह बको मञ्जूर 
यसैसाथ पेि गरेको छु ।  

 म ............ वषथ पूरा भएको स्वस्थ नेपाली नागररक हुाँ । मतृकसंगको मेरो सम्बन्ध र 
मेरो हैतसयत र चालचलन बारे दईु जना प्रततहष्ठत व्यशिको तसफाररि यसैसाथ संलग्न छ । जो 
बझु्न ुपने बझुी हातहततयार खरखजाना तनयमावली, २०२८ बमोशजम दस्तूर तलई सो हातहततयार 
तथा खरखजाना मतृकको नाउाँबाट तनजलाई भएको इजाजतपत्रको ितमा वा देहायको ितथमा मेरो 
नाउाँमा नामसारी इजाजतपत्र गरी पाउाँ ।  

 मेरो नाउाँमा नामसारी भई इजाजतपत्र पाएमा हातहततयार खरखजाना ऐन, २०१९ र 
हातहततयार खरखजाना तनयमावली, २०२८ को पालन गनेछु र सो हातहततयार खरखजाना कानून 
हव बद्ध कुनै काममा प्रयोग गने गनथ ददने छैन । व्यहोरा झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला 
बझुाउाँला । 

दताथ गनथ हातहततयार 

खरखजानाको हववरण 

इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स) 

कुनै अन्य हातहततयारको इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स) प्राप्त अ गरेको भए त्यसको हववरण 

हातहततयार खरखजाना हातहततयार खरखजाना इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स ददने कायाथलय 

दताथ नं. 

 

तमततः–                                                    तनवेदक, 

   ..........को छोरा......... बस्ने  वषथ   
    ........को नाम..........  पेिा....... 
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अनसूुची–१ (ख) 
(तनयम ५ (क) साँग सम्बशन्धत) 

हवषयः हातहततयार खरखजाना दताथ गरी राख्न इजाजातपत्र (लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 
शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

 

महािय, 

 देहायको हातहततयार तथा खरखजाना मेरो नाउाँमा भएको ..........कायाथलयको तमतत .....नं. 
को हातहततयार खरखजाना खरीद गने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स) बमोशजम हवदेि ....... बाट 
खरीद गरी शझकाएको । वा नेपाल तभत्र ..... हातहततयार खरखजाना तबके्रताबाट  । वा ........ 
कायाथलयबाट.......नं. का. इजाजतपत्र प्राप्त अ व्यशिबाट प्रचतलत कानून बमोशजम खरीद गरी तलएको 
ह“ुदा सो हातहततयार खरखजाना तनयमावली, २०२८  बमोशजम दस्तूर तलई देहायको ितथमा मेरो 
नाउाँमा दताथ गरी सरुिा । प्रदिथन । शिकारको लातग इजाजतपत्र गरी पाउाँ ।  

 मेरो नाउाँमा दताथ भई इजाजतपत्र पाएमा हातहततयार खरखजाना ऐन, २०१९ र हातहततयार 
खरखजाना तनयमावली, २०२८ को पालना गनेछु  र सो हातहततयार खरखजाना कानून हव बद्ध कुनै 
काममा प्रयोग गने गनथ ददने छैन । व्यहोरा झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला ।  

 मैले पाएको खरीद गने इजाजतपत्र हवदेिबाट पैठारी गदाथ ततरको भन्सार महसूल रतसद 
नेपालतभत्र खरीद  गदाथको हवल यसै साथ संलग्न छ । 

 

दताथ गनथ हातहततयार 

खरखजानाको हववरण 

इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स) 
कुनै अन्य हातहततयारको इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स) प्राप्त अ गरेको भए त्यसको हववरण 

हातहततयार खरखजाना हातहततयार खरखजाना इजाजतपत्र 

(लाइसेन्स ददने कायाथलय 

दताथ नं. 

 

तमततः–    

                                                         तनवेदक 

        .............को छोरा ........ वस्ने वषथको  

नाम...... ..... पेिा....... 
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अनसूुची–२ 

(तनयम ५ (ख) साँग सम्बशन्धत) 

हवषयः यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय ।   

महािय, 

 मेरो नाउाँमा ........ शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा दताथ भएको नं. ...... को   इजाजतपत्र   
(लाइसेन्स) को देहायको हातहततयार खरखजाना तनम्न कारणबाट देहायका तनम्न ठाउाँसम्म लैजान ु
परेकोले उि स्थानसम्म लगी राखी हफताथ ल्याउन तनम्न अवतधको यात्रा इजाजतपत्र (जनी 
लाइसेन्स) गरी पाउन एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गनथ आएको छु । उशल्लशखत म्याद 
तभत्र हातहततयार खरखजाना उशल्लशखत स्थान बाहेक अन्य लैजाने वा कानून हव बद्ध कुनै काम गने 
छैन । व्यहोरा झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला । 

 

हातहततयार खरखजानाको हववरण लैजाने स्थान लैजान ुपने कारण अवतध 

  

 

 

   

 

    

            
         भवदीय, 

.........का छोरा .......... बस्ने 

वषथ .......... को नाम ............... 
पेिा .................... 

तमततः– 
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अनसूुची–३ 

(तनयम ५(ग) साँग सम्बशन्धत) 
हवषयः हातहततयार खरखजाना ममथत गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 
शजल्ला प्रिासन कायाथलय ।  

महािय, 

 मैले हातहततयार ममथत गने पेिा अपनाउने इच्छा गरेकोले हातहततयार ममथत गने इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) पाउन एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गरेको छु । हातहततयार खरखजाना 
तनयमावली, २०२८ बमोशजम दस्तूर तलई मेरो नाउाँमा हातहततयार ममथत गनथ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
गरी पाउाँ । 

मैले देहायको हातहततयार ममथत गने कामको प्रशििण र अनभुव ........  मा पाई प्रमाणपत्र 
पाएको छु / वा छन ्। 

१. ........................  

२. .........................  

३. ......................... 
 मैले हातहततयार ममथत गनथ प्रशििण नपाए पतन ............... कामको अनभुवबाट सो काम 
राम्रोसाँग गनथ सक्नछु ।  

 मैले हातहततयार ममथत गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएमा सो इजाजतपत्रमा तोहकएको ितथ 
र हातहततयार खरखजाना ऐन, २०१९  हातहततयार खरखजाना तनयमावली, २०३८ र अन्य प्रचतलत 
कानूनको पालना गरी काम गनेछु । इजाजतपत्र प्राप्त अ हातहततयार मात्र ममथत गनेछु । र ममथत 
गरेको प्रयेक  हातहततयारको दताथ हकताब राखी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नं .......... 
इजाजतपत्रवालाको नाम, दाशखल गरेको र हफताथ लगेको तमतत, समय सहहछाप, हातहततयारको हालत 
र ममथत गरेको काम, तलएको ज्याला समेतको हववरण खलुाउने छु र इजाजतपत्र (लाइसेन्स ददन े
नवीकरण (ररन्यू) गने अतधकारी वा प्रहरी अतधकृतले तनरीिण गनथ चाहेमा तनरीिण गनथ ददनेछु ।  

 मेरो हैतसयत, योग्यता र चालचलनबारे दईु प्रततहष्ठत व्यशिह बको तसफाररि यसैसाथ संलग्न 
छ । व्यहोरा  झटु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला ।  

                      तनवेदक, 

.........को छोरा ......... बस्ने वषथ  

तमततः–        .......... को नाम ............... पेिा ............ 
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अनसूुची–४ 

(तनयम ५ (घ) साँग सम्बशन्धत) 

 

हवषयः हातहततयार खरखजाना खरीद गने इजाजतपत्र (पजेज लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

 

महािय, 

 मलाई  . . . . . .  बोरको    . . . . नाले  बन्दूक वा राइफल वा पेस्तोल वा ररवल्वर 
वा / र . .  . . त्यसको टोटा   . . .  खरीद गनथ आवश्यक भएकोले.. .  . . ठाउाँ शस्थत  . 
. .  कम्पनी वा पसलबाट खरीद गनथ पाउने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स) को लातग एक  बपैयााँको 
हटकट टा“सी तनवेदन गरेको छु । 

 

                                                        तनवेदक, 

                                                .......... को छोरा ........... बस्ने 

तमततः–                                         वषथ ....... को ...... नाम ...........                                  
       पेिा ................... 
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अनसूुची–५(क) 

(तनयम ५(ङ) साँग सम्बशन्धत) 

हवषयः हातहततयार खरखजाना तबक्री गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

महािय, 

 देहाय बमोशजमको हातहततयार खरखजाना देहाय बमोशजम उपलब्ध गराई तबक्री गने 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउनको लातग एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गनथ आएको छु । 
हातहततयार खरखजाना तबक्री गने, उत्पादन गनथ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मा तोहकएको ितथ बन्देज 
उल्लंघन गरेमा ऐन बमोशजम सजाय सहुाँला बझुाउाँला । 

१ तनम्नतलशखत व्यहोराबाट उपलब्ध गरी तबक्री गनेः– 

 (क) हवदेिबाट पैठारी गरी, वा  

 (ख) नेपाल ........... तभत्र इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वालासाँग खरीद गरी । 

२. तबक्री गने स्थान  . . . .   

३. सालभरमा पैठारी गरी नेपाल .......... तभत्र खरीद गरी तबक्री गने हातहततयार वा 
खरखजाना हववरण  . .  . . .  

                                                         भवदीय, 

                                      . . . . . को छोरा . . वस्ने  वषथ  

      . . .. . को   नाम . . . पेिा  . 
.  

तमततः–    

 

  

                                                           
  आठौं संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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अनसूुची–५(ख) 

(तनयम ५ (च) साँग सम्बशन्धत) 

हवषयः– हातहततयार खरखजाना उत्पादन गरी तबक्री गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी,  

शजल्ला प्रिासन कायाथलय ।  

महािय, 

 देहाय बमोशजम हातहततयार खरखजाना देहाय बमोशजम उत्पादन गरी तबक्री गने इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) पाउनको लातग एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गनथ आएको छु । हातहततयार 
खरखजाना उत्पादन गरी तबक्री गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वा तोहकएको ितथ बन्देज उल्लंघन 
गरेमा ऐन बमोशजम सजाय सहुाँला बझुाउाँला ।  

तनम्नतलशखत व्यहोराबाट उत्पादन तबक्री गने । 

(क) मेशिनरी, प्राहवतधज्ञ, अन्य पदाथथ हवदेिबाट पैठारी गरी वा नेपाल ......... तभत्र 
उपलब्ध गने  

(ख) उत्पादन गररने, हातहततयार खरखजानाको हकतसम, पररमाण र अन्य हववरण ।  

(ग) उत्पादन गने कारखानाको स्थान र पूणथ हववरण ।  

(घ) सरुिा र तबक्रीको व्यवस्था ।  

(ङ) उत्पादन गररने हातहततयार वा खरखजानाको अनमुतत लगत र तबक्री मोल ।  

(च) नेपाल .......... तभत्र खपत हनुे पररमाण र हवदेि तनकासी हनुे भए त्यसको 
हववरण ।  

(छ) अन्य हववरण । 

               . . . . . को छोरा . . वस्ने  वषथ  

   . . .. . को   नाम . . . पेिा ...  

तमततः–    

                                                           
  आठौं संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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अनसूुची–६ 

(तनयम ७ (१) साँग सम्बशन्धत) 

नेपाल सरकार  

शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नम्बर ........... 

हातहततयार खरखजाना राख्न पाउने इजाजतपत्र (लाइसनेन्स) 

१ २ ३ ४ ५ 

इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) 

 खरखजानाको हववरण हातहततयार 
खरखजाना राख्न 

 

प्राप्त अ व्यशिको नाम 
     

 हातहततयारको 
हववरण 

एकपटकमा 
राख्न पाउने 
अतधकतम 
संखया 

एक सालमा 
हकन्न पाउने 
अतधकतम 
संखया 

पाउने इलाका कैहफयत 

इजाजतपत्र   
(लाइसेन्स) पाएको 

साल र तमतत 

इजाजतपत्र    
(लाइसेन्स) 
बहाल रहने 
साल र तमतत 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ 
व्यशिको सहहछाप 

इजाजतपत्र         
(लाइसेन्स) ददने 
अतधकारीको 
दस्तखत 

 

इजाजतपत्र 
नवीकरण     

(लाइसेन्स ररन्यू) 
गरेको साल र तमतत 

म्याद समाप्त अ हनुे 
साल र तमतत 

नवीकरण (ररन्यू) गने 
अतधकारीको दस्तखत 

नवीकरण (ररन्यू) 
गने अतधकारीको 
कायाथलयको छाप, 

 

 

      

नोटः- इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले पालन गनुथ पने ितथह ब यसको पछातड ददइएका      
छन ्। 
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इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले पालन गनुथपने ितथह बः– 

(१) इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बमोशजमको हातहततयार खरखजाना इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मा 
लेशखएको मातनस र इलाकाको हकमा मात्र लागू हनुे हुाँदा त्यस्तो इजाजतपत्र          
(लाइसेन्स) मा तोहकएको हातहततयार खरखजानाह ब कसैलाई ददन वा तनयम बमोशजम 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नगराई अन्यत्र तलएर जान हुाँदैन ।  

(२) इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मा लेशखए भन्दा बढी खरखजाना राख्न ुवा खरीद गनुथ हुाँदैन ।  

(३) इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को अवतध समाप्त अ भएमा वा बदर गररएमा वा कुनै ठाउाँमा 
हातहततयार खरखजाना राख्न पाउन ेगरी नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरेमा वा त्यस्तो 
हातहततयार राख्न गैरकानूनी हनु आएमा त्यस्तो हातहततयार खरखजाना त ुबन्त स्थानीय 
प्रहरी कायाथलयमा वा त्यस्तो सूचनामा तोहकएको स्थानमा बझुाई ददन ुपछथ ।  

(४) यो इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को म्याद भिुान भएपतछ तनयम बमोशजम नवीकरण (ररन्यू) 
गराउन ुपछथ ।  

(५) कुनै प्रचतलत नपेाल कानूनले मनाही गरेको गाउाँमा हातहततयार खरखजाना तलई जान ुवा 
मनाही गररएको जनावर वा पि ुपंिीह बको शिकार खेल्न ुहुंदैन ।  

(६) नेपाल सरकारले तोकेको कुनै कमथचारीले वा अशखतयार प्राप्त अ प्रहरी अतधकृतले कुनै 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिको हातहततयार खरखजाना वा इजाजतपत्र          
(लाइसेन्स) हेनथ चाहेमा त्यस्तो इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिले हातहततयार खरखजाना 
वा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) देखाउन ुपछथ । 

(७) यस इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मा तोहकएको बाहेक अ ब हातहततयार वा खरखजाना राख्न 
हुाँदैन ।  

(८)  यस इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बमोशजमको हातहततयारले शिकार खेल्न चाहने इजाजतपत्र        
(लाइसेन्स) प्राप्त अ  व्यशिले राहष्ट्रय  तनकुञ्ज तथगा वन्यजन्त ुसंरिण ऐन, २०२९ र राहष्ट्रय 
तनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरिण तनयमावली, २०३० पालन गनुथ पनेछ ।   

  

  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोतधत । 
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अनसूुची–७ 

(तनयम ७ (१) साँग सम्बशन्धत) 

 

नेपाल सरकार 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय 

यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स) 

 

 तनम्न हातहततयार खरखजाना  . . . . .  बस्ने श्री  . . . . .  . ले साथमा तलई जान 
र आउन पाउने गरी यो यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स) गरी ददएको छ । यसमा सम्बशन्धत 
कमथचारीले कानून बमोशजम जा“ची छातडददन ुहोला ।  

हातहततयार र खरखजानाको 
हववरण 

तलएर जाने स्थान 

 

लैजान ुपने कारण अवतध कैहफयत 

हातहततयार खरखजाना     

 

 

 

 

 

 

     

    

द्रष्टव्यः– इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वा लेशखएको अवतध नाघेपतछ यो इजाजातपत्र (लाइसेन्स) स्वतः 
रद्द हनुेछ ।  

     

प्रमखु शजल्ला अतधकारी 

दस्तखत 

तमततः– 
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अनसूुची–८ 

(तनयम ७ (१) साँग सम्बशन्धत) 

नेपाल सरकार  

शजल्ला प्रिासन कायाथलय  

हातहततयार खरखजाना ममथत गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 

तनयम इजाजतपत्र       
(लाइसेन्स) पाउने 
व्यशिको नाम थर 

वतन 

ममथत गनथ पाउने 
हातहततयारको हववरण 

कैहफयत 

१. यो इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
को कलम ३ मा लेशखए 
बमोशजमको हातहततयार 
मात्र ममथत गनुथ पछथ । 

   

२.इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
भएको हातततयार मात्र 
ममथत गनुथपछथ । 

३. ममथत गरेको हातहततयारको 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
नम्वर सहहत हातहततयारको 
तनयम बमोशजमको हववरण 
खोली सम्बशन्धत प्रमखु 
शजल्ला अतधकारी कहााँ 
पठाउन ुपछथ । 

इजाजतपत्र       
(लाइसेन्स) नम्वर 
र सो पाएको साल 
र तमतत  
 

इजाजतपत्र 

लाइसेन्स) 
वहाल रहने 
साल र तमतत 

इजाजतनपत्र 

(लाइसेन्स) 

रहने साल र 
तमतत 

इजाजतपत्र  

(लाइसेन्स) ददने 
अतधकारीको 
दस्तखत 

 इजाजतपत्र 
नवीकरण 

लाइसेन्स (ररन्यू) 
गरेको साल तमतत 

म्याद समाप्त अ 
हनुे साल र 
तमतत 

नवीकरण 

(ररन्यू) गने 
अतधकारीको 
सहहछाप 

नवीकरण  

(ररन्यू) गने 

अतधकारीको   

कायाथलयको नाम 
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अनसूुची–९ 

(तनयम ७ साँग सम्बशन्धत) 

 

नेपाल सकार 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

 

खरीद गने इजाजतपत्र (पचेज लाइसेन्स) 

हातहततयार खरखजाना 
खरीद गनथ पाउने व्यशिको 

नाम, थर, ठेगाना 

हातहततयार खरखजानाको 
हकतसम 

हातहततयार र खरखजाना 
खरीद गने कम्पनी वा 
पसलको नाम र त्यसको 

ठेगाना 

कैहफयत 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

     

    

 प्रमखु शजल्ला अतधकारीको दस्तखत  
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अनसूुची–१० 

(तनयम ७(१) साँग सम्बशन्धत) 
नेपाल सरकार 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

हातहततयार खरखजाना तबक्री गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 

तनयम हवक्री गने इजाजतपत्र        
(लाइसेन्स प्राप्त अ व्यशिको 

नाम, थर वतन 

तबक्री गररने स्थान तबक्री गनथ पाउने 
हातहततयार 

खरखजानाको हकतसम 

हातहततयार 
खरखजानाको 

पररमाण 

कैहफयत 

१. हवदेिबाट उपलब्ध गने हातहततयार 
खरखजानाको भन्सार महसूल बझुाइएको 
रसीद पेि गनुथ पछथ । 

     

२. तबक्रीको लातग उपलब्ध गरेको तथा तबक्री 
भएका हातहततयार खरखजानाको तनयम 
बमोशजम हववरण महीना भिुान भएको 
सात ददनतभत्र सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन 
कायाथलयमा दाशखला गने ुथ पछथ । 

इजाजतपत्र        
(लाइसेन्स) पाएको साल 

र तमतत 

 
 

इजाजतपत्र  
(लाइसेन्स बहाल 
रहने साल र तमतत 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स 
पाउने व्यशिको 

सहीछाप 

इजाजतपत्र   
(लाइसेन्स ददने 

अतधकारीको दस्तखत 

 

३. हातहततयार खरखजाना खरीद गने 
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएका व्यशिलाई 
मात्र इजाजतत्र (लाइसेन्स) मा तोहकएको 
हातहततयार खरखजाना तबक्री गनुथ पछथ । 
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४.  तबक्रीको लातग राखेको हातहततयार 
खरखजानाको लागत र पसल वा कारखाना 
सम्बन्धी सवै हहसाब हकताबको खाता 
नेपाल सकारको अतधकार प्राप्त अ अतधकारीले 
जााँच्न वा तनरीिण गनथ चाहेमा जााँच्न वा 
तनरीिण गनथ ददन ुपछथ   

इजाजतपत्र नवीकरण  
(लाइसेन्स ररन्यू)  गरेको 

साल र तमतत 

म्याद समाप्त अ हनुे साल 
तमतत 

नवीकरण (ररन्यू) गने 
अतधकारीको दस्तखत 

नवीकरण (ररन्यू) 
गने अतधकारीको 
कायाथलायको छाप

  

 
 
 

५.  हातहततयार तबके्रताले हातहततयार तबक्री 
गदाथ त्यसको हातहततयारमा रहेको नम्बर, 

बनाउने कम्पनीको नाउ र अन्य कुनै शचन्ह 
भए सो समेत आफ्नो रशजष्ट्ररमा जनाई राख्न ु
पछथ । 

     

६.  खरखजाना तबक्री गदाथ इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) मा तोहकएको अतधकतम 
संखयामा नबढाई बेच्नपुछथ र तबक्री गरेको 
खरखजानाको संखया र तबक्री गरेको तमतत 
त्यस्तो खरखजाना हकन्ने व्यशिको 
लाइसेन्समा पतन जनाई ददनपुछथ ।
  

     

७.  कलम ३ मा उशल्लशखत स्थान बाहेक 
अन्य हातहततयार खरखजाना तबक्री गनथ 
हुाँदैन । 
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अनसूुची–११ 

(तनयम ७(१) साँग सम्बशन्धत) 
नेपाल सरकार 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय  

हातनहततयार खरखजाना तबक्री गने र उत्पादन गने  इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 

तनयम हवक्री गने इजाजतपत्र     
(लाइसेन्स) प्राप्त अ 

व्यशिको नाम, थर वतन 

तबक्री उत्पादन 
गररने स्थान 

तबक्री उत्पादन गनथ 
पाउने हातहततयार 

खरखजानाको हकतसम 

हातहततयार 
खरखजानाको 

पररमाण 

कैहफयत 

१.  यो इजाजतपत्र  (लाइसेन्स) बमोशजम उत्पादन 
गरेको हातहततयार खरखजाना तबक्री गनुथ अशघ 
नेपाल सरकारले तोहकददएको व्यशिद्वारा जााँच 
गराई तनजले प्रमाशणत गररददएको हातहततयार 
खरखजाना मात्र तबक्री गनुथ पछथ ।   

     

२.  तबक्रीको लातग उपलब्ध गरेको तथा तबक्री 
भएका हातहततयार खरखजानाको तनयम 
बमोशजम हववरण महीना भिुान भएको सात 
ददनतभत्र सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन 
कायाथलयमा दाशखल गनथ पछथ । 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
पाएको साल र तमतत 

इजाजत पत्र       
(लाइसेन्स) बहाल 
रहने साल र तमतत 

इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) पाउने 
व्यशिको सहीछाप 

इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) ददने 
अतधकारीको 
दस्तखत 

 

     

३. हातहततयार खरखजाना खरीद गने इजाजपत्र 
(लाइसेन्स) पाएकालाई मात्र इजाजतपत्र 

     



www.lawcommission.gov.np 

32 
 

(लाइसेन्स) मा तोहकएको हातहततयार 
खरखजाना तबक्री गनुथ पछथ ।  

४.  तबक्रीको लातग राखेको हातहततयार 
खरखजानाको लागत र पसल वा कारखाना 
सम्बन्धी सवै हहसाब हकताबको खाता नेपाल 
सरकारको अतधकार प्राप्त अ अतधकारीले जााँच्न वा 
तनरीिण गनथ चाहेमा जााँच्न वा तनरीिण गनथ 
ददन ुपछथ ।   

इजाजतपत्र नवीकरण    
(लाइसेन्स ररन्यू) गरेको 

साल र तमतत 

म्याद समाप्त अ हनु े
साल तमतत 

नवीकरण (ररन्यू) गने 
अतधकारीको दस्तखत 

नवीकरण (ररन्यू) 
गने अतधकारीको 
कायाथलयको छाप 

 

५.  हातहततयार तबके्रताले हातहततयार तबक्री गदाथ 
त्यसको हातहततयारमा रहेको नम्बर, बनाउने 
कम्पनीको नाउाँ र अन्य कुनै शचन्ह भए सो 
समेत आफ्नो रशजष्टरमा जनाई राख्न ुपछथ । 

     

६.  खरखजाना तबक्री गदाथ इजाजतपत्र   
(लाइसेन्स) मा तोहकएको अतधकतम संखयामा 
नबढाई बेच्न ु पछथ र तबक्री गरेको 
खरखजानाको संखया र    तबक्री गरेको तमतत 
त्यस्तो खरखजाना हकने्न व्यशिको लाइसेन्समा 
पतन जनाई ददनपुछथ ।  

     

७.  कलम ३ मा उशल्लशखत स्थान बाहेक अन्यत्र 
हातहततयार तबक्री गनथ हुंदैन । 
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अनसूुची–११क. 

(तनयम ९ को उपहयम (१) र तनयम १० को उपतनयम (१) साँग सम्बशन्धत) 

हाततहततयार र खरखजानाको इजाजतपत्र दस्तरु एबं नवीकरण दस्तूर 

(क) हातहततयार राख्न ेइजाजतपत्रः 

 इजाजतपत्र दस्तरु  नवीकरण दस्तरु 

  नेपालभर शजल्लाभर नेपालभर 

१.  हपस्तोल, ररभल्वर वा तमतनएचर 
राइफल सहहत अन्य राइफल    
प्रत्येकको  ब  

२००।– 

 

३००।– ५००।– 
७५०।– 

 

२. टोटावाला बन्दूक वा तमतनएचर 
राइफल प्रत्येकको  ब.  

 

२००।– ३००।– १५०।– ३००।– 

३.  भ बवा बन्दकु प्रत्येकको  ब. २००।– २००।– १००।– २००।– 

४. हावादारी बन्दकु प्रत्येकको  ब. १००।– २००।– २००।– ३००।– 

(ख) हातहततयार खरखजाना उत्पादन गरी हवक्री गने इजाजतपत्रः 
 

 इजाजतपत्र दस्तरु नवीकरण दस्तरु 

१. हातहततयारको  ब.  १२,०००।– ४,०००।– 

२. खरखजानाको  ब.   १२,०००।– ४,०००।– 

३. हातहततयार खरखजाना दवैुको  ब.  २४,०००।– ८,०००।– 

   

   

                                                           
   तमतत २०६०।७।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर  
  आठौं संिोधनद्वारा “अतधराज्यभर” भने्न िब्दको सट्टा “नेपालभर” भने्न िब्द राखी हेरफेर गररएको । 
   २०५२।७।२७ को सूचनाद्वारा “राइफल बाहेक” भने्न िब्दह बको सट्टा “राइफल सहहत” भने्न िब्दह ब राखी हेरफेर 

गररएको । 
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(ग) हातहततयार खरखजाना हवक्री गने इजाजतपत्रः  

 इजाजतपत्र दस्तरु नवीकरण दस्तरु 

१. हातहततयारको  ब.  २,०००।– १,०००।– 

२. खरखजानाको  ब.   २,०००।– १,०००।– 

३. हातहततयार खरखजाना दवैुको  ब.  ४,०००।– २,०००।– 

(ङ) यात्रा इजाजतपत्र (जनी लाइसेन्स): 

१. हपस्तोल ररभल्वर वा तमतनएचर राइफल सहहत अन्य राइफल 
प्रत्येकको  ब.  

२००।– 

२.  टोटावाल बन्दूक वा तमतनयचर राइफल प्रत्येकको  ब. १००।– 

३.  भ बवा बन्दकु प्रत्येकको  ब. ५०।– 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

                                                           
   २०५२।७।२७ को सूचनाद्वारा “राइफल बाहेक” भने्न िब्दह बको सट्टा “राइफल सहहत” भने्न िब्दह ब राखी हेरफेर 

गररएको । 
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अनसूुची–१२ 

(तनयम १६ साँग सम्बशन्धत) 

 

हातहततयार खरखजाना ममथत गने, तबक्री गने वा उत्पादन गने इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएका 
व्यशिले ददन ुपने लागत इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नम्बरः– 

महीना ...............         साल ......................  तमतत ..................... 

उत्पादन गरेको वा ममथत गरेको 
वा तबक्रीको लातग प्राप्त अ गरेको 
हातहततयार खरखजानाको 

हववरण 

यो महीनामा ममथत 

गरेको, तबक्री  गरेको, 
उत्पादन गरेको 

ममथत गराउने वा खरीद 
गने व्यशिको नाम, थर, 

वतन र इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) नम्वर 

 

 

 

 

 

 

 

कैहफयत 

 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउने व्यशिको नाम र थर .................... 

स्थायी वतन .................................................................. 

ममथत, तबक्री वा उत्पादन गने स्थन ....................................... 

इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त अ व्यशिको सहीछाप ......................... 
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अनसूुची–१३ 

(तनयम १७ साँग सम्बशन्धत) 

 

हवषयः– हातहततयार खरखजानाको हक छाडी ददने इजाजतपत्र पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 

 . . . . . .  .शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

महोदय, 

 मेरो नाममा  . . . . . . . शजल्ला प्रिासन कायालयबाट लाइसेन्स भैरहेको हातहततयार 
खरखजाना मध्ये देहायको हातहततयार खरखजाना........को छोरा वषथ .को  . . . . . .बस्ने  . .. 
लाई ददन मेरो मन्जूर भएकोले मेरा नामबाट लगत कट्टा गरी तनजको नाममा नामसारी दताथ 
प्रमाणपत्र गरी पाउन एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गनथ आएको छु । मैले जाने बझेुसम्म 
तनजको  हैतसयत र चालचलन राम्रो नै छ । यो व्यहोरा झठुो ठहरे ऐन बमोशजम सहुाँला     
बझुाउाँला । 

  इजाजतपत्र (लाइसेन्स भैरहेको हातहततयार खरखजानाको हववरण) 

  

 
हातहततयार खरखजाना 

इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) नम्बर 

कैहफयत 

जम्मा हातहततयार खरखजाना 
लगत कट्टा गने ।  

    

बााँकी कायम रहने हातहततयार 
खरखजाना  

    

   

                                                         भवदीय, 

                 तनवेदकको सहीछाप 

तमततः–                                                 
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अनसूुची–१४ 

(तनयम १७ साँग सम्बशन्धत) 

हवषयः– हातहततयार खरखजाना नामसारी गरी इजाजतपत्र (लाइसेन्स) गरी पाउाँ । 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अतधकारी, 

............... शजल्ला प्रिासन कायाथलय । 

 

महोदय, 

..................  बस्ने ................ ले आफ्नो नाममा ...................... शजल्ला प्रिासन 
कायाथलयबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) भएको देहायको हातहततयार खरखजाना मलाई हक छाडी 
ददने भएकोले मेरो नाममा लाइसेन्स गरी पाउन एक  बपैयााँको हटकट टााँसी तनवेदन गनथ आएको 
छु ।  

दताथ गने 
हातहततयार 
खरखजानाको 

हववरण 

इजाजतपत्र     
(लाइसेन्स) 

गराउन चाहेको 
इलाका 

यस भन्दा अशघ कुनै हततयारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) 
रहेको भए त्यसको हववरण 

हातहततयार 
खरखजाना 

 हातहततयार 

 

खरखजाना इजाजतपत्र 
(लाइसेन्स) 
गररददने 
कायाथलय 

दताथ 
नम्वर 

कैहफयत 

 

   

                                                         भवदीय, 

                                             ....... को छोरा ............... बस्ने  

                                            वषथ  ..........को नाम ............... 

तमततः–                                    पेिा ............................ 


