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सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन ननयमावली, २०५७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५७।५।१९
सं िोधन
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण सम्बन्धी केही ननयमहरुलाई
सं िोधन गने ननयमावली, २०७०

२०७०।१।३०

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
नेपाल सरकारले दे हायका ननयमहरू बनाएकोछ ।

पररच्छे द – १
प्रारशम्िक
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ननयमावलीको नाम “सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन
ननयमावली, २०५७” रहेको छ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,(क)

“ऐन” िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु
पछथ ।

(ख)

"मन्त्रालय" िन्नाले वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय सम्झनु पछथ ।

(ग)

ष्ट्रविाग" िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग सम्झनु

(घ)

"सं रक्षण क्षेत्र" िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोशजम नेपाल सरकारले घोषणा गरे को

पछथ ।

सं रक्षण क्षेत्र सम्झनु पछथ ।
(ङ)

"सं रक्षक" िन्नाले सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यवस्थापनको लानग नेपाल
सरकारबाट ननयम ५ बमोशजम ननयुक्त व्यशक्त सम्झनु पछथ ।

(च)

"व्यवस्थापन कायथयोजना" िन्नाले ननयम ७ बमोशजम तजुम
थ ा र स्वीकृत िएको
योजना सम्झनु पछथ ।
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(छ)

"एकीकृत योजना" िन्नाले सं रक्षण क्षेत्रको प्राकृनतक वातावरणको सं रक्षण र
प्राकृनतक श्रोतको सन्तुनलत उपयोगको लानग ननयम ८ बमोशजम तजुम
थ ा र
स्वीकृत िएको योजना सम्झनु पछथ ।

(ज)

"सनमनत" िन्नाले ननयम १० बमोशजम गदित उपिोक्ता सनमनत सम्झनु पछथ ।

(झ)

"पररषद्" िन्नाले ननयम २४ बमोशजम गदित सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्
सम्झनु पछथ ।

पररच्छे द -२
सं रक्षण क्षेत्रको नसमाना र व्यवस्थापन
३.

सं रक्षण क्षेत्रको नसमाना:

सं रक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोशजम नेपाल सरकारले

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी ननधाथरण गरे बमोशजम हुनेछ ।

४.

संरक्षण क्षेत्र कायाथलयको स्थापना: (१) ष्ट्रविागले सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यवस्थापनको
लानग ननयम ३ बमोशजम ननधाथररत सं रक्षण क्षेत्रमा सं रक्षण क्षेत्र कायाथलयको स्थापना गनेछ ।

५.

संरक्षक: (१) नेपाल सरकारले सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यवस्थापनको लानग ननयम ४
बमोशजम स्थाष्ट्रपत कायाथलयको प्रमुखको रुपमा कायथ गने गरी एक सं रक्षक ननयुक्त गनेछ ।
(२)

एकीकृत

योजनाको

कायाथन्वयन

गने

गराउने

प्रमुख

शजम्मेवारी

सं रक्षकको

हुनेछ ।

६.

संरक्षण क्षेत्रको इलाका ष्ट्रविाजन र इलाका कायाथलय: (१) सं रक्षकले सं रक्षण क्षेत्रको
सं रक्षण तथा व्यवस्थापनको लानग स्थानीय ननकाय तथा सनमनतसँग समन्वय राखी सं रक्षण
क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार ष्ट्रवनिन्न सं रक्षण इलाकामा ष्ट्रविाजन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम सं रक्षण इलाका ष्ट्रविाजन गदाथ सं रक्षण क्षेत्रको िौगोनलक
स्वरुप, ष्ट्रवस्तार, माननसको बसोबास क्षेत्र र प्राकृनतक नसमानालाई आधार मानननेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम ष्ट्रविाजन गररएको इलाकामा आवश्यकता अनुसार इलाका
कायाथलय स्थापना गनथ सष्ट्रकनेछ ।

पररच्छे द -३
व्यवस्थापन कायथ योजना तथा एकीकृत योजनाको तजुम
थ ा र स्वीकृनत
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७.

ँ
व्यवस्थापन कायथ योजना तजुम
थ ा र स्वीकृत गने: (१) प्रत्येक सनमनतले उपिोक्ता समूहसग
छलफल गरी दे हायका कुराहरू खुलाई आफ्नो क्षेत्रनित्रको प्राकृनतक वातावरणको सं रक्षण र
प्राकृनतक श्रोतको सन्तुनलत उपयोगको लानग व्यवस्थापन कायथ योजना तजुम
थ ा गरी सं रक्षक समक्ष
पेि गनुथ पनेछ:(क)

सम्बशन्धत सनमनतको नाम,

(ख)

सम्बशन्धत सनमनत अन्तगथत रहेको सं रक्षण क्षेत्रको नसमाना,

(ग)

वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण सं रक्षणको लानग अपनाइने व्यवस्थापन
सम्बन्धी तररका,

(घ)

वन पैदावारको सङ्कलन गने तररका,

(ङ)

वन क्षेत्रमा चररचरण गने स्थान र तररका,

(च)

ष्ट्रवरुवा काटछाँट गने, पातलो पाने, सफा गने र अन्य उपचारहरुको
तररका,

(छ)

वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तररका,

(ज)

वन पैदावारको ष्ट्रवतरण, प्रबन्ध र नबक्री ष्ट्रवतरण गने तररका,

(झ)

िूमी व्यवस्थापनको लानग अपनाइने नीनत तथा तररका,

(ञ)

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासका कायथक्रम र कायाथन्वयन गने तररका, र

(ट)

अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतले आ-आफ्नो क्षेत्रको व्यवस्थापन कायथ योजना
तजुम
थ ा गदाथ पाँच वषथको अवनधको लानग तजुम
थ ा गरी उक्त अवनधनित्रको कूल लक्ष्य र
कायथक्रमलाई वाष्ट्रषक
थ रुपमा पूरा गररने लक्ष्य र कायथक्रममा समेत ष्ट्रविाजन गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम पेि हुन आएको व्यवस्थापन कायथयोजना सं रक्षकले
पररषद्मा पेि गनेछ र पररषद्ले आवश्यक छलफल गरी स्वीकृत गनेछ ।
(४) उपननयम (१) बमोशजमको व्यवस्थापन कायथ योजना तजुम
थ ा गदाथ सं रक्षकले
आवश्यक प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

८.

एकीकृत योजना तजुम
थ ा र स्वीकृत गने: (१) सं रक्षकले सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा
व्यवस्थापन गनथको लानग दे हायका कुराहरू खुलाई सम्बशन्धत सनमनतसँग समन्वय राखी स्वीकृत
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ँ एकरुपता हुने गरी पाँच वषथको लानग एकीकृत योजना तजुम
व्यवस्थापन कायथ योजनासग
थ ा
गनेछ:(क) आफ्नो क्षेत्रनित्र रहेका जं गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटे को तथा
पनतथ रहेको र आवादी क्षेत्रको ष्ट्रववरण,
(ख)

वन सीमाको अवशस्थनत,

(ग)

नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत दे शखने गरी तयार गररएको नक्सा,

(घ)

स्थानीय जनसं ख्या तथा जनघनत्व सम्बन्धी ष्ट्रववरण,

(ङ)

आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु, वनस्पनत तथा यस्तै अन्य प्राकृनतक
श्रोत वा वन पैदावारको शस्थनत,

(च)

आफ्नो क्षेत्रनित्रको सामुदाष्ट्रयक र धानमथक वनको रुपमा सुम्पन्न सष्ट्रकने
वन क्षेत्र र वनको ष्ट्रववरण,

(छ)

वृक्षारोपण, िू-सं रक्षण र वन नबकासको योजना,

(ज)

स्थानीय जनताको मौनलक र परम्परागत ज्ञान तथा सीपको सं रक्षण
सम्बन्धी कायथक्रम,

(झ)

स्थानीय उपिोक्तालाई आवश्यक पने पैदावार र सोको सङ्कलन र
उपयोग सम्बन्धी वाष्ट्रषक
थ कायथक्रम,

(ञ)

आफ्नो क्षेत्रनित्र गररने सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास, पयथटन ष्ट्रवकास, वन्यजन्तु,
वनस्पनत र वातावरण सं रक्षण तथा ऐनतहानसक सम्पदाको सं रक्षण
सम्बन्धी कायथक्रम,

(ट)

आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने वाष्ट्रषक
थ आम्दानी,

(ि)

एकीकृत योजना कायाथन्वयन गनथ आवश्यक पने साधन, श्रोत, जनिशक्त
तथा रकम,

(ड)

स्थानीय जनतालाई आवश्यक पने वन पैदावारको ष्ट्रववरण,

(ढ)

वन पैदावारको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वाष्ट्रषक
थ ष्ट्रववरण,

(ण)

िू-उपयोनगता प्रणाली लागू गनुप
थ ने क्षेत्रको ष्ट्रववरण ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम तजुम
थ ा िएको एकीकृत योजना सं रक्षकले छलफलको लानग
पररषद्मा पेि गनेछ ।
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(३) उपननयम (१) बमोशजम पररषद्मा छलफल िई तयार िएको एकीकृत योजना
पररषद्को नसफाररस सष्ट्रहत सं रक्षकले ष्ट्रविाग समक्ष पेि गनुथ पनेछ र ष्ट्रविागले सो एकीकृत
योजना स्वीकृनतको लानग मन्त्रालय समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम

पेि हुन आएको एकीकृत योजना उपर ष्ट्रवचार गरी प्राप्त

एकीकृत योजना कायाथन्वयन गनथ उपयुक्त दे खेमा मन्त्रालयले उक्त एकीकृत योजनालाई स्वीकृत
गनेछ ।
(५) उपननयम (४) बमोशजम स्वीकृत एकीकृत योजनाको पालन गनुथ सम्बशन्धत सबैको
कतथव्य हुनेछ ।

९.

एकीकृत योजनामा संिोधन: (१) ननयम ८ बमोशजम स्वीकृत िएको एकीकृत योजनामा कुनै
सं िोधन गनुथ पने दे खेमा सं रक्षकले पररषद्को नसफाररस र आफ्नो राय सष्ट्रहतको प्रनतवेदन
ष्ट्रविागमा पिाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदनवाट एकीकृत योजनामा सं िोधन गनथ उपयुक्त
दे शखएमा ष्ट्रविागले आफ्नो राय सष्ट्रहतको प्रनतवेदन मन्त्रालयमा पेि गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम पेि िएको प्रनतवेदनको अध्ययन गरी मन्त्रालयले एकीकृत
योजनामा सं िोधन गनथ उपयुक्त दे खेमा सोको स्वीकृनत प्रदान गनेछ ।

पररच्छे द – ४
उपिोक्ता सनमनतको गिन, काम, कतथव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था
१०.

उपिोक्ता सनमनतको गिन: (१) एकीकृत योजना अनुसार सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा
व्यवस्थापन गनथ सं रक्षकले स्थानीय ननकायसँग समन्वय राखी एक गाँउ ष्ट्रवकास सनमनतमा बढीमा
दुईवटा उपिोक्ता सनमनत गिन गनेछ ।
(२) सनमनतमा दे हाय बमोशजमका सदस्य रहनेछन्;
(क)

सनमनत अन्तगथतका उपिोक्ता समूहको
अध्यक्षहरुले आफूहरू मध्येबाट छानेको पाँचजना

(ख)

(ग)

-सदस्य

सनमनत अन्तगथतका मष्ट्रहला उपिोक्ता समूहका
अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका तीन जना

-सदस्य

सनमनतसँग सम्बशन्धत गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतको अध्यक्ष

-पदे न सदस्य
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(३) सनमनतका सदस्यहरुले उपननयम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजमका
सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्ष, एकजना सशचव र एक जना
कोषाध्यक्षको छनौट गनेछन् ।
(४) सनमनतका पदानधकारीको छनौट प्रष्ट्रक्रया सनमनत आफैले ननधाथरन गरे बमोशजम
हुनेछ।
(५) सनमनतका सदस्यको पदावनध पाँच वषथको हुनेछ ।

११. सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार: सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े :(क)

आफूले शजम्मा नलएको वा आफूलाई हस्तान्तरण िई आएका आयोजनाको
सं चालन र कायाथन्वयन गने,

(ख)

आफूले सम्पन्न गरे को आयोजनाको सं चालन र ममथत सम्िारको व्यवस्था
नमलाउने,

(ग)

आयोजनाको आम्दानी खचथको

ष्ट्रहसाब दुरुस्त राखी उपिोक्ता समूहहरुलाई

जानकारी गराउने,
(घ)

सं रक्षकले समय समयमा माग गरे को ष्ट्रववरण पेि गने,

(ङ)

ननयनमत रुपमा कायथ प्रगनत ष्ट्रववरण तयार गरी सं रक्षक समक्ष पेि गने,

(च)

सं रक्षण क्षेत्र अन्तगथतका अन्य उपिोक्ता सनमनतसँग आवश्यक समन्वय राखी
कायथ गने,

(छ)

आफ्नो

कायथक्षत्र
े नित्रका

स्थानीय

बानसन्दाहरुको

दै ननक

उपिोगको

लानग

आवश्यक पने वन पैदावार उपिोग गने तररका र दस्तूर तोक्ने,
(ज)

बृक्षारोपण गने वा गराउने,

(झ)

चररचरण गनथ वा गोि राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको ष्ट्रकनसम, सं ख्या र दस्तुर
तोक्ने,

(ञ)

पष्ट्रहरो तथा िू-क्षयको ननयन्त्रण गनथ कायथक्रम सं चालन गने,

(ट)

वन्यजन्तु तथा प्राकृनतक सम्पदाको सं रक्षण गने वा गराउने,

(ि)

ष्ट्रवनिन्न दातृ सं घ सं स्था एवं व्यशक्तबाट प्राप्त अनुदान सहयोगबाट सं रक्षण तथा
ष्ट्रवकास ननमाथणका कायथक्रम एकीकृत योजनाको लक्ष्य अनुरुप सं चालन गने,
गराउने,
6

www.lawcommission.gov.np

(ड)

स्वीकृत एकीकृत योजना वा व्यवस्थापन कायथ योजना र सं रक्षकले ददएका मागथ
दिथनको पालन गने वा गराउने,

(ढ)

सं रक्षक क्षेत्रको ष्ट्रहतको लानग आवश्यक दे शखएका अन्य काम गने

वा

गराउने ।

१२.

सनमनतको बैिक र कायथष्ट्रवनध: (१) सनमनतको बैिक कम्तीमा तीन मष्ट्रहनामा एक पटक बस्ने
छ ।
(२)

सनमनतको

बैिक

अध्यक्षले

तोकेको

नमनत,

समय

र

स्थानमा

सशचवले

बोलाउनेछ ।
(३ कम्तीमा पचास प्रनतित सदस्यको उपशस्थनत िएमा बैिकको लानग गणपुरक सं ख्या
पुगेको मानननेछ ।
(४)

बैिकको

अध्यक्षता

अध्यक्षले

र

ननजको

अनुपशस्थनतमा

उपाध्यक्षले

गनेछ । उपाध्यक्षको पनन अनुपशस्थनतमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको
अध्यक्षता गनेछ ।
(५) बैिकको ननणथय बहुमतबाट गररनेछ र मत बराबर िएमा अध्यक्षले ननणाथयक मत
ददनेछ ।
(६) बैिकको ननणथय सशचवद्वारा प्रमाशणत गररनेछ ।
(७) सनमनतको बैिकमा अध्यक्षले आवश्यकतानुसार कुनै व्यशक्तलाई पयथवेक्षकको रुपमा
आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।

१३. सनमनतको दताथ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ननयम १० बमोशजम पष्ट्रहलो पटक सनमनत गिन िएपनछ
दताथको लानग अनुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा सनमनतले तयार गरे को आफ्नो ष्ट्रवधान समेत सं लग्न
गरी सं रक्षक समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा सं रक्षकले सो सनमनतलाई दताथ गरी
अनुसूची -२ बमोशजमको ढाँचामा सनमनत दताथको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।

१४. उपसनमनत गिन गनथ सक्ने: (१) सनमनतले यस ननयमावली बमोशजम आफूलाई सुशम्पएको काम
कारबाहीलाई व्यवशस्थत रुपले सं चालन गनथ गराउन आवश्यक सं ख्यामा उपसनमनतहरू गिन गनथ
सक्नेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजमका गदित उपसनमनतहको काम, कतथव्य र अनधकार
सनमनतले ननधाथरण गरे बमोशजम हुनेछ ।

१५.

उपिोक्ता समूह: (१) सं रक्षण क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाि पाउने सम्बशन्धत गाउँ ष्ट्रवकास सनमनत
अन्तगथतका घरधुरीका सदस्य मध्येबाट प्रनतनननधत्व हुने गरी आवश्यक सं ख्यामा उपिोक्ता समूह
गिन हुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम गिन गदाथ सम्बशन्धत गाँउ ष्ट्रवकास सनमनत अन्तगथत
मष्ट्रहलाको सहिानगता बढाउन आवश्यक सं ख्यामा मष्ट्रहला समूह समेत गटन हुनछ
े ।
(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजमको उपिोक्ता समूहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना
सशचव र प्रत्येक घर धुरीका प्रनतनननध सदस्य हुनेछन् ।
(४) उपननयम (१) र (२) बमोशजमको गदित उपिोक्ता समूहको

काम, कतथव्य र

अनधकार सनमनतले तोके बमोशजम हुनेछ ।

१६.

उपिोक्ता समूहको दाष्ट्रयत्व: ननयम १५ बमोशजम गदित प्रत्येक उपिोक्ता समूहको दाष्ट्रयत्व
दे हाय बमोशजम हुनेछ:(क)
(ख)
(ग)

आयोजना सम्पन्न गनथ लाग्ने श्रमदान गने,
आयोजनाको ममथत सम्िार िुल्क बुझाउने,
आयोजना सम्पन्न गनथ, सं चालन गनथ र आयोजनाको ममथत सं िार गनथ
सनमनतलाई आवश्यक सहयोग गने ।

१७.

सनमनतको ष्ट्रवघटन: (१) संरक्षकले दे हायको अवस्थामा सनमनतलाई ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ:(क)

सनमनतले

व्यवस्थापन

कायथ

योजना

स्वीकृत

नगराई

वा

स्वीकृत

व्यवस्थापन कायथ योजना ष्ट्रवपररत हुने कुनै कायथ गरे मा,
(ख)

सनमनतले ननयम ११ बमोशजम आफ्नो काम, कतथव्य पूरा नगरे मा वा गनथ
नसकेमा,

(ग)
(घ)

ऐन वा यस ननयमावली ष्ट्रवपररत कुनै काम, कारबाही गरे मा,
सनमनतले कुनै कारणले आफूलाई सुशम्पएको दाष्ट्रयत्व पूरा गनथ नसकेको
वा स्थानीय उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत

ष्ट्रवपररत कुनै काम

गरे को वा

उपिोक्ताहरुको ष्ट्रहत सं रक्षण गनथ नसकेको िन्ने कुरामा सं रक्षक ष्ट्रवश्वस्त
िएमा ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनत ष्ट्रवघटन गनुथ पूव थ सं रक्षकले उक्त सनमनत ष्ट्रवघटन
गनुथ पने कारण खोली पैंतीस ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम माग गररएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा सं रक्षकले
आफै वा आफ्नो मातहतका प्राष्ट्रवनधक कमथचारी खटाई स्थलगत ननरीक्षण गनथ, गराउन सक्नेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम स्थलगत ननरीक्षण गरी प्राप्त िएको प्रनतवेदनको आधारमा
सं रक्षकले त्यस्तो सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ ।
(५) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन सनमनतका दुई नतहाई
सदस्यहरुले सो सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ सं रक्षक समक्ष कारण खुलाई नलशखत रुपमा अनुरोध गरे मा
सं रक्षकले त्यस्तो सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ ।
(६) यस ननयम बमोशजम कुनै सनमनत ष्ट्रवघटन िएमा सं रक्षकले पुन: अको सनमनत गिन
गनथ सक्नेछ ।

१८.

उजूर गनथ सक्ने: (१) ननयम १७ बमोशजम सनमनत नबघटन गररएकोमा सो उपर शचत्त नबुझ्ने
सनमनतका सदस्यहरुले सनमनत ष्ट्रवघटन िएको नमनतले पैंतीस ददननित्र नबिाग समक्ष उजूरी ददन
सक्नेछन् ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइएको उजूरी सम्बन्धमा नबिागले गरे को ननणथय अशन्तम
हुनेछ ।

पररच्छे द – ५
आनथथक व्यवस्था
१९.

धरौटी खातामा रकम जम्मा गने र सामुदाष्ट्रयक नबकासको लानग रकम छु ट्याउने:(१)
सं रक्षण क्षेत्रले गरे को आम्दानीको रकम सं रक्षण क्षेत्र कायाथलयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता
खोली जम्मा गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम धरौटी खातामा जम्मा गरे को रकमलाई मन्त्रालयले ऐनको
२५क. बमोशजम सं रक्षण तथा सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग वाष्ट्रषक
थ रुपमा प्रनतित छु ट्याउनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग छु ट्याइएको प्रनतितको

रकम पररषद्ले ष्ट्रवनिन्न सनमनतमा ष्ट्रवतरण गनेछ र बाँकी रकम राजश्व खातामा दाशखला गनुथ
पनेछ।
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(४) उपननयम (३) बमोशजम सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग पररषद्ले ष्ट्रवनिन्न सनमनत बीच
रकम ष्ट्रवतरण गदाथ दे हायका कुराहरुलाई आधार मान्नु पनेछ:(क)

सनमनतको इलाका र जनसं ख्या,

(ख)

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको माग र आवश्यकता,

(ग)

सं रक्षण क्षेत्रले सो क्षेत्रमा पुर्याएको असर

(घ)

वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृनतक श्रोतको सं रक्षण गनथ त्यस
क्षेत्रका बानसन्दाले गरे को योगदान,

(ङ)

सामुदाष्ट्रयका ष्ट्रवकासमा स्थानीय जनताको अनिरुची, सष्ट्रक्रयता तथा
सहिानगता,

(च)

कुनै खास क्षेत्रमा सं चालन हुने आयोजनाको लागत,

(छ)

जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधताको सं रक्षण ।

(५) उपननयम (४) बमोशजम सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग ष्ट्रवतरण गररने रकम सं रक्षकले
चौमानसक रुपमा ननकासा ददनु पनेछ ।

२०.

सनमनतको कोष: (१) सनमनतको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा दे हायका रकमहरु
रहनेछन्:(क)

ननयम १९ को उपननयम (३) बमोशजम सनमनतलाई प्राप्त हुने रकम,

(ख)

ष्ट्रवदे िी राि, सं घ, सं स्था वा व्यशक्तबाट प्राप्त रकम,

(ग)

अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपननयम (१) को खण्ड (ख) बमोशजम ष्ट्रवदे िी राि वा सं स्थासं ग कुनै ष्ट्रकनसमको
सहयोग वा ऋण नलं दा नेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ ।

२१.

सनमनतको खाता संचालन: (१) सनमनतले बैंकमा खाता खोली कोषको सं चालन गनुथ पनेछ ।
ु
(२) कोषको सं चालन सनमनतले तोकेका सनमनतका कम्तीमा दुईजना पदानधकारीको सं यक्त
दस्तखतबाट हुनछ
े ।

२२.

सनमनतको खचथ: (१) सनमनतले आफूलाई प्राप्त िएको रकम व्यवस्थापन कायथ योजनाले ननददथष्ट
गरे का कायथक्रममा खचथ गनुथ पनेछ ।
(२)

सनमनतको तफथबाट उपननयम (१) बमोशजम गनुथ पने खचथहरु सनमनतको कोषबाट

व्यहोररनेछ ।
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२३.

सनमनतको लेखा परीक्षण: (१) सनमनतको प्रत्येक आनथथक बषथको लेखा परीक्षण सं रक्षकले
खटाएको दताथवाला लेखा परीक्षणबाट हुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ले खा परीक्षण गनथ आउने लेखा परीक्षकले हेन थ चाहेको
श्रे स्ता कागजात तथा ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताव सनमनतले जुनसुकै वखत दे खाउनु पनेछ ।
(३) लेखा परीक्षणबाट सनमनतको कुनै पदानधकारीले आनथथक दुरुपयोग गरे को दे शखएमा
सं रक्षकले सो रकम ननजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गनुथ पनेछ ।

पररच्छे द–६
सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्को गिन तथा काम, कतथव्य र अनधकार
२४.

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्: (१) सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लानग दे हाय बमोशजमका
सदस्य िएको एक सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद् गिन हुनेछ:(क)

प्रत्येक सनमनतको अध्यक्ष

- सदस्य

(ख)

सनमनतमा मष्ट्रहला समूहबाट प्रनतनननधत्व गरी रहेका
मष्ट्रहला सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका दुईजना - सदस्य

(ग)
(घ)

प्रनतनननध, सम्बशन्धत शजल्ला ष्ट्रवकास सनमनत
ष्ट्रपछनडएका वगथ वा जानत मध्येबाट सं रक्षकले मनोननत
गरे का सामाशजक कायथकताथ एकजना

(ङ)

- सदस्य

सं रक्षक

- सदस्य
- सदस्य-सशचव

(२) पररषद्ले उपननयम (१) को खण्ड (क) र (ख) का सदस्य मध्येबाट एक जना
अध्यक्षको छनौट गनेछ ।
(३) पररषद्ले आवश्यकता अनुसार दातृ सं स्था एवं स्थानीय सामाशजक सं घ सं स्थाको
प्रनतनननधत्व हुने गरी बढीमा दुई जनालाई पयथवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।

२५.

पररषद्को काम, कतथव्य र अनधकार: पररषद्को काम, कतथव्य र अनधकार दे हायबमोशजम
हुनेछ:(क)

एकीकृत योजना स्वीकृनतको लानग नसफाररस गने,
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(ख)

व्यवस्थापन कायथ योजना र सं रक्षण क्षेत्रनित्रका सं रक्षण तथा सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास
कायथक्रमहरु स्वीकृत गने,

(ग)

एकीकृत योजना तजुम
थ ा गदाथ आवश्यक राय सुझाव ददने,

(घ)

सं रक्षण क्षेत्रको सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासका लानग प्राप्त रकम मध्ये सनमनतलाई कायथ
योजना बमोशजमका कायथक्रम सं चालन गनथ रकम ष्ट्रवतरण गने,

(ङ)

सनमनतले सं चालन गरे का सं रक्षण तथा सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास कायथक्रमको ननयनमत
रुपमा अनुगमन तथा ननदे िन गने ।

२६.

पररषद्को बैिक: (१) पररषद्को बैिक पररषद्को अध्यक्षसँग परामिथ नलई आवश्यकता अनुसार
सं रक्षकले बोलाउनेछ ।
(२) बैिक सम्बन्धी अन्य कायथष्ट्रवनध पररषद् आफैंले ननधाथरण गरे बमोशजम

२७.

हुनेछ ।

पररषद्को प्रिासननक खचथ: ऐनको दफा २५क. बमोशजम स्थानीय जनताको सामुदाष्ट्रयक
ष्ट्रवकासको लानग प्राप्त रकम मध्येबाट पररषद्ले आफ्नो प्रिासननक कायथको लानग पन्र
प्रनतितसम्म रकम खचथ गनथ पाउनेछ ।

पररच्छे द – ७
सं रक्षण क्षेत्रनित्र ननषेनधत कायथ
२८.

संरक्षण क्षेत्रनित्र ननषेनधत कायथ: सं रक्षकको नलशखत अनुमनत ननलई कुनै पनन व्यशक्तले सं रक्षण
क्षेत्रनित्र एकीकृत योजनामा ननषेनधत कायथको अनतररक्त दे हायका कायथ गनथ पाउनेछैन:(क)

वन्यजन्तुको शिकार गनथ,

(ख)

जुनसुकै पदाथथको घर, छाप्रो, आश्रम वा अरु आकार बनाउन वा िोग गनथ,

(ग)

कुनै िू-िाग कब्जा गनथ, सफा गनथ, आवादी गनथ, खेती गनथ वा कुनै बाली
उब्जाउन वा काट्न,

(घ)

घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन वा पानी ख्वाउन,

(ङ)

रुख ष्ट्रवरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छे क्न वा
वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गनथ वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानी
नोक्सानी पुर्याउन,
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(च)

खानी खन्न, ढु ङ्गा खन्न वा कुनै खननज पदाथथ, ढु ङ्गा, कंकड, माटो वा अन्य
यस्तै पदाथथ हटाउन,

(छ)
(ज)
(झ)

वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षनत पुर्याउन
हातहनतयार, खरखजाना वा ष्ट्रवष साथमा लै जान वा प्रयोग गनथ,
काजमा खष्ट्रटएका सरकारी कमथचारी वा सं रक्षण क्षेत्रनित्रको प्रचनलत बाटोको
यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य ष्ट्रकनसमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार
लै जान र

(ञ)

सं रक्षण क्षेत्रनित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोत थुन्न, फकाथउन वा
त्यसमा कुनै हाननकारक वा ष्ट्रवष्फोटक पदाथथहरु प्रयोग गनथ ।

२९.

संरक्षकले ननषेध गनथ सक्ने: (१) सं रक्षकले सं रक्षण क्षेत्रनित्र वा बाष्ट्रहर िइरहेको वा हुन
लागेको कुनै काम कारबाहीको कारणबाट सं रक्षण क्षेत्रको िू-उपयोग, जनस्वास््य, प्राकृनतक
वातावरण तथा प्राकृनतक श्रोतको सं रक्षणमा प्रनतकूल असर परे मा वा पने सम्िावना दे शखएमा
सम्बशन्धत व्यशक्तलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा ननषेध गनथ वा त्यसमा सुधार गनथ
नलशखत आदे ि ददन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइएको आदे िमा के कनत कारणले त्यस्तो काम,
कारबाही रोक्न वा ननषेध गनथ वा सुधार गनथ परे को हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनपु नेछ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम सं रक्षकले ददएको आदे ि उपर शचत्त नबुझ्ने व्यशक्तले
त्यस्तो आदे ि पाएको नमनतले पैंतीस ददननित्र ष्ट्रविाग समक्ष ननवेदन ददन

सक्नेछ ।

(४) उपननयम (३) बमोशजम ष्ट्रविाग समक्ष पेि हुन आएको ननवेदनमा ष्ट्रविागले
आवश्यक जाँचबुझ गरी ननणथय ददनेछ । यस सम्बन्धमा ष्ट्रविागले ददएको ननणथय अशन्तम हुनछ
े ।

३०.

क्षनत पुर्याउन नहुन:े

कसै ले पनन सं रक्षण क्षेत्रनित्रको सावथजननक बाटो पुल, घर, कायाथलय,

िवन, तारवार, शचन्हबाट वा अन्य कुनै शचज वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षनत पुर्याउन हुँदैन ।

३१.

नलशखत स्वीकृनत नलनु पने: (१) कसैले पनन सं रक्षण क्षेत्रनित्रको माटो, ढुं गा, रोडा वा बालुवा
शझक्न सं रक्षकको नलशखत स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम सं रक्षकले नलशखत स्वीकृनत ददं दा सम्बशन्धत सनमनतको
नसफाररस नलनु पनेछ ।
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३२.

अनुमनत नलनु पने: कसैले पनन सं रक्षण क्षेत्रनित्रको प्राकृनतक श्रोत प्रयोग गरी वा सो क्षेत्रको
प्राकृनतक श्रोतमा असर पने गरी व्यवसाष्ट्रयक वा अन्य कुनै काम िुरू गनुथ िन्दा पष्ट्रहले
सं रक्षकको अनुमनत नलनु पनेछ । त्यसरी अनुमनत ददं दा सं रक्षकले सनमनतसँग समन्वय राखी
आवश्यक ितथ तोक्न सक्नेछ ।

३३.

सहमनत नलनु पने: (१) सं रक्षण क्षेत्रमा वन पैदावारमा आधाररत घरे ल ु उद्योग र साना पयथटन
उद्योग लगायत अन्य उद्योग सं चालन गनथ पाउने गरी उद्योग दताथ वा इजाजतपत्र प्रदान गनुथ
िन्दा पूव थ ष्ट्रविागको सहमनत नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम उद्योग सं चालन गनथ सहमनत ददने सम्बन्धमा र त्यस्तो
उद्योग सं चालन गने सम्बन्धमा ष्ट्रविागले ननशित मापदण्ड तयार गनुथ पनेछ ।
ु न्दा अनध सं रक्षण क्षेत्रमा सं चालन िै रहेको घरे ल ु उद्योग
(३) यो ननयमावली प्रारम्ि हुनि
बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधाररत घरे ल ु उद्योगले समेत ऐनको दफा ३ बमोशजम
सं रक्षण क्षेत्र घोषणा िएको नमनतले दुई वषथनित्र उपननयम (२) बमोशजम ष्ट्रविागले तयार गरे को
मापदण्डको अनधनमा रही त्यस्तो उद्योग सं चालन गनुथ पनेछ ।

३४.

संरक्षण क्षेत्रनित्र सेवा वा सुष्ट्रवधा सं चालन गने: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्रका सरकारी जग्गामा
ऐनको दफा ६ बमोशजमका सेवा वा सुष्ट्रवधा सं चालन गनथ चाहने व्यशक्त वा सं स्थाले प्रस्ताव सष्ट्रहत
सं रक्षक समक्ष ननवेदन पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त हुन आएमा आवश्यक छानष्ट्रवन गरी सं रक्षकले
आफ्नो राय सष्ट्रहत ष्ट्रविाग समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम प्राप्त हुन आएको ननवेदनमा ष्ट्रविागले आफ्नो राय एवं
नसफाररस सष्ट्रहत मन्त्रालय समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम प्राप्त हुन आएको ननवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले
सम्बशन्धत व्यशक्त वा सं स्थासँग करार गरी त्यस्तो सेवा वा सुष्ट्रवधा सं चालन गनथ स्वीकृनत ददन
सक्नेछ ।

पररच्छे द – ८
वन व्यवस्थापन सम्बन्धी ष्ट्रविेष व्यवस्था
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३५.

संरक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा सुम्पन सष्ट्रकने: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई
एकीकृत योजना अनुसार सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गनथ चाहने
सनमनतले सो को दताथका लानग अनुसूची -३ बमोशजमको ढाँचामा व्यवस्थापन कायथ योजना सष्ट्रहत
सं रक्षक समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन पनथ आएमा सं रक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक
जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझबाट ननवेदनमा उल्लेशखत वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन्न
मनानसव दे खेमा त्यस्तो सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन दताथ गरी सम्बशन्धत सनमनतलाई सुम्पन्न सक्नेछ
। त्यसरी सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन सुम्पदा अनुसूची- ४ बमोशजमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गनुथ
पनेछ ।
(३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो िन्दा बढी सनमनतले सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा
माग गरे मा सं रक्षकले सम्बशन्धत सनमनतसँग समन्वय गरी सहमनतको आधारमा सो वन क्षेत्र
सुम्पन्न सक्नेछ ।

३६.

संरक्षण सामुदाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताथ नलन सष्ट्रकने: ननयम ३५ बमोशजम सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन
शजम्मा नलने सनमनतले वन व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम कायथ नगरे मा सं रक्षकले त्यस्तो
सनमनतसँग बढीमा पन्र ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग गनुथ

पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम माग गररएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा वा स्थलगत
प्रनतवेदनबाट सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताथ नलन मनानसव दे शखएमा सं रक्षकले त्यस्तो वन ष्ट्रफताथ
नलन सक्नेछ । यसरी ष्ट्रफताथ नलइएको सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको सं रक्षण अको व्यवस्था
निएसम्मको लानग सं रक्षक आफैंले गनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम सं रक्षकले गरे को ननणथय उपर शचत्त नबुझ्ने सनमनतले त्यस्तो
ननणथयको सूचना पाएको पैंतीस ददननित्र ष्ट्रविाग समक्ष उजूरी ददन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा
ष्ट्रविागको ननणथय अशन्तम हुनछ
े ।
(४) उपननयम (१) बमोशजम उजूरी परे कोमा सोको अशन्तम ननणथय निएसम्म सो वनको
सं रक्षण तथा व्यवस्थापन सं रक्षक आफैंले गनेछ ।

३७.

वन पैदावारको उपयोग: सनमनत आफैंले नबरुवा लगाई हुकाथएको वा सनमनतले सं रक्षण
सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र सं रक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग
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व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्ने गरी सम्बशन्धत सनमनतले तोकेको
दस्तूर नतरी उपिोक्ता समूहहरुले उपयोग गनथ पाउनेछन् ।

३८.

संरक्षण धानमथक वनको रुपमा सुम्पन्न सष्ट्रकने: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्रको वन क्षेत्रलाई एकीकृत
योजना अनुसार सं रक्षण धानमथक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनथ चाहने कुनै धानमथक सं स्था समूह
वा समुदायले सो को दताथका लानग अनुसूची -५ बमोशजमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कायथ
योजना सष्ट्रहत सं रक्षक समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन पनथ आएमा सं रक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक
जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझबाट ननवेदनमा उल्लेशखत वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन्न
मनानसव दे खेमा त्यस्तो सं रक्षण धानमथक वन दताथ गरी सम्बशन्धत धानमथक सं स्था र समूह वा
समुदायलाई सुम्पन्न सक्नेछ । त्यसरी सं रक्षण धानमथक वन सुम्पदा अनुसूची -६ बमोशजमको
प्रमाणपत्र समेत प्रदान गनुथ पनेछ ।
(३) सं रक्षण धानमथक वनमा रहेका काि दाउरा धानमथक स्थलको धानमथक कायथमा मात्र
उपयोग गनथ पाइनेछ ।
तर वातावरणमा प्रनतकूल असर पने गरी वा सावथजननक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी
वा जलाधार क्षेत्रमा िू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गनथ पाइने छै न ।

३९.

संरक्षण धानमथक वन ष्ट्रफताथ नलन सष्ट्रकने: (१) ननयम ३८ बमोशजम सुशम्पएको सं रक्षण धानमथक
वन शजम्मा नलने सम्बशन्धत धानमथक सं स्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कायथ योजना
बमोशजम कायथ नगरे मा सं रक्षकले त्यस्तो धानमथक सं स्था, समूह वा समुदायसँग बढीमा पन्र
ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम माग गररएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा वा स्थलगत
प्रनतवेदनबाट सं रक्षण धानमथक वन ष्ट्रफताथ नलन मनानसव दे शखएमा सं रक्षकले त्यस्तो वन ष्ट्रफताथ
नलन सक्नेछ । यसरी ष्ट्रफताथ नलएको सं रक्षण धानमथक वनको सं रक्षण अको व्यवस्था
निएसम्मको लानग सं रक्षक आफैंले गनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम सं रक्षकले गरे को ननणथय उपर शचत्त नबुझ्ने धानमथक सं स्था,
समूह वा समुदायले त्यस्तो ननणथयको सूचना पाएको नमनतले पैंतीस ददननित्र ष्ट्रविाग समक्ष उजूरी
ददन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा ष्ट्रविागले गरे को ननणथय अशन्तम हुनेछ ।

16

www.lawcommission.gov.np

(४) उपननयम (२) बमोशजम उजूरी परे कोमा सो को अशन्तम ननणथय निएसम्म सो वनको
सं रक्षण तथा व्यवस्थापन सं रक्षक आफैंले गनेछ ।

४०.

संरक्षण ननजी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्रको जग्गाका धनीले सं रक्षण
क्षेत्रको एकीकृत योजनाको अनधनमा रही ननजी वनको नबकास, सं रक्षण र व्यवस्थापन गनथ तथा
वन पैदावारको उपयोग गनथ सक्नेछ ।
(२) यस ननयम बमोशजम ननजी वनको नबकास, सं रक्षण र व्यवस्थापन गनथ सं रक्षकले
ननजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गराउन
(३)

सक्नेछ ।

सं रक्षण ननजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार सं रक्षण क्षेत्रनित्र स्वतन्त्र रुपले

ओसार पसार र नबक्री ष्ट्रवतरण गनथ पाउनेछ ।
(४) सं रक्षण ननजी वनका वन पैदावार सो को धनीको सं रक्षण क्षेत्र बाष्ट्रहर ओसार पसार
र नबक्री ष्ट्रवतरण गनुथ परे मा वन पैदावारको जात, ष्ट्रकनसम र पररमाण खोली सम्बशन्धत सनमनतको
नसफाररस सष्ट्रहत सं रक्षक समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।
(५) उपननयम (४) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त िएमा सं रक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गदाथ
उक्त वन पैदावार ननजी वनको धनीको दे शखन आएमा वन पैदावारको जात, ष्ट्रकनसम र पररमाण
खुलाई कािको हकमा टाँचा लगाई सं रक्षकले सं रक्षण क्षेत्र बाष्ट्रहर ओसार पसार गनथ अनुसूची ७ बमोशजम छोडपूशजथ ददनु पनेछ ।

पररच्छे द-९
सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सम्बन्धी आयोजना सं चालन
४१.

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सम्बन्धी आयोजना सं चालन:(१) सनमनतले सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग
प्राप्त रकमबाट सं चालन गनथ सष्ट्रकने आयोजनाको छनौट गरी सो आयोजनाको लगत इष्ट्रष्टमेट
सष्ट्रहतको प्रस्ताव तयार गरी उपिोक्ताको श्रमदानको अंि समेत उल्लेख गरी सं रक्षक समक्ष पेि
गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम लगत इष्ट्रष्टमेट तयार गने काममा सं रक्षकले सनमनतलाई
प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त िएको आयोजना सं रक्षकले पररषद्मा पेि गनेछ र
पररषद्बाट पाररत िएका आयोजना सं रक्षकले सनमनतद्वारा कायाथन्वयन गराउने
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(४) यस ननयम बमोशजम सं चानलत आयोजना सम्पन्न िएपनछ सम्बशन्धत सनमनतले
सं रक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँचपास गराई ददन अनुरोध गनुथ पनेछ र त्यसरी अनुरोध िै
आएमा सं रक्षकले सो जाँचपास गनथ आवश्यक प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गराई ददनु पनेछ ।
(५) आयोजनाको कायथ सम्पम्न िएपनछ सनमनतले सो आयोजनाको ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताब र
जाँचपासको प्रनतवेदन सं रक्षक समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।
(६) उपननयम (५) बमोशजम ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताव, ष्ट्रवल िरपाई र जाँचपास प्रनतवेदन पेि
िएपनछ सं रक्षकले आवश्यकता अनुसार स्थलगत ननरीक्षण समेत गरी कायथ सम्पन्न िएको
दे शखएमा सनमनतले पेश्कीको रुपमा नलएको रकम फर्छ्यौट गरी ददनु पनेछ ।
(७) यस ननयम बमोशजमको आयोजनाको लगत इष्ट्रष्टमेट र जाँचपास गदाथ लागेको खचथ
सम्बशन्धत आयोजनाको खचथमा समावेि

४२.

गररनेछ ।

स्वीकृनत नलनु पने: सं रक्षण क्षेत्रनित्र कुनै पनन व्यशक्त वा सं स्थाले कुनै आयोजना वा कायथक्रम
सं चालन गनथ चाहेमा मन्त्रालयको पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ ।

४३.

दोहोरो नपने गरी ष्ट्रवकास आयोजना सं चालन गनुथ पने: सं रक्षकले ननयम ४१ बमोशजम
सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायथ गदाथ अन्य कुनै ननकाय, सं घ सं स्था वा कायाथलयले सं चालन
गरी राखेको कुनै सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सं चालन
गनुथ

पनेछ ।

पररच्छे द – १०
ष्ट्रवष्ट्रवध
४४.

संरक्षण क्षेत्रमा शिकार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सं रक्षण क्षेत्रका बानसन्दाले आफ्नो परम्परागत
सं स्कृनत र ररती ररवाज चलाउन सं रक्षकले ननधाथरण गरे को वाष्ट्रषक
थ
कोटा अनुसार ननधाथररत
स्थानमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोष्ट्रकददए बमोशजमका वन्यजन्तु
वा पंक्षीको शिकार गनथ पाउनेछन् ।
(२) शिकार सम्बन्धी अनुज्ञापत्र दस्तूर, पुरक शिकार अनुज्ञापत्र दस्तूर र अन्य व्यवस्था
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ननयमावली, २०३० बमोशजम हुनेछ ।
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४५.

प्रवेिपत्र नलनु पने: (१) कुनै ष्ट्रवदे िी पयथटक वा व्यशक्तले सं रक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गनथ चाहेमा
नशजकको प्रवेिद्वारमा अनुसूची- ८ बमोशजमको दस्तूर नतरी अनुसूची -९ बमोशजमको प्रवेिपत्र
नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन ष्ट्रविाग वा सं रक्षकले कुनै
ष्ट्रवदे िी

पयथटक वा कुनै व्यशक्त वा सं घ, सं स्था वा ननकायका प्रनतनननधलाई लाग्ने प्रवेि िुल्क

नमनाहा ददन सक्नेछ ।

४६.

संरक्षण क्षेत्रनित्र अवतरण गनथ अनुमनत नलनु पने: (१) कसैले सं रक्षण क्षेत्रमा कुनै ष्ट्रकनसमको
ु वा त्यस्तै ष्ट्रकनसमका उपकरणको अवतरण गनथ चाहेमा सो को
हेनलकप्टर, हट एयर बेलन
अनुमनत नलनको लानग ष्ट्रविाग समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ नबिागले अनुसूची -८ बमोशजमको

ु वा त्यस्तै ष्ट्रकनसमको उपकरणको
दस्तूर नलई सं रक्षण क्षेत्रमा हेनलकप्टर, हट एयर बेलन

४७.

अवतरण गनथ अनुसूची -१० बमोशजमको अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।

ष्ट्रफल्म छायाँङ्कनको लानग अनुमनत नलनु पने: (१) सं रक्षजजण क्षेत्रनित्र कुनै स्वदे िी वा
ष्ट्रवदे िी व्यशक्त वा सं घ सं स्थाले व्यावसाष्ट्रयक डकुमेन्री वा ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन गनथ चाहेमा

अनुसूची -११ बमोशजमको ढाँचामा ष्ट्रविाग वा सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय समक्ष दरखास्त ददनु
पनेछ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम दरखास्त पनथ आएमा ष्ट्रविाग वा सं रक्षण क्षेत्र कायाथलयले

अनुसूची -८ बमोशजमको दस्तूर नलई अनुसूची -१२ बमोशजमको ढाँचामा ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन
अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।

(३) उपननयम (२) बमोशजमको ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन अनुमनतपत्र ददं दा ष्ट्रविाग वा सं रक्षण

क्षेत्र कायाथलयले आफ्नो कमथचारीलाई सम्पथक व्यशक्त तोकी ननजको रोहवरमा ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन गने

४८.

४९.

व्यवस्था गनथ सक्नेछ ।

वैज्ञाननक अनुसन्धान गनथ स्वीकृनत नलनु पने: कसैले सं रक्षण क्षेत्रनित्र वैज्ञाननक अनुसन्धान
सम्बन्धी काम गनथ चाहेमा ष्ट्रविागको पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ । यसरी स्वीकृनत नलई
अनुसन्धान गदाथ सो को प्रनतवेदन ष्ट्रविागमा बुझाउनु

पनेछ ।

क्षनतपूनतथको लानग शजम्मेवार नहुन:े कुनै स्वदे िी वा ष्ट्रवदे िी पयथटकले प्रवेिपत्र नलई वा ननलई
सं रक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गरे कोमा सं रक्षण क्षेत्रनित्र कुनै ष्ट्रकनसमको हानी नोक्सानी िएमा वा

चोटपटक लागेमा वा ननजको मृत्यु िएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु िए वापत

५०.

क्षनतपूनतथको लानग नेपाल सरकार वा सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय वा सनमनत शजम्मेवार हुनेछैन ।

मुद्दा हेने अनधकार: ऐन र यस

ननयमावली अन्तगथतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही

ष्ट्रकनारा गने अनधकार सं रक्षकलाई हुनेछ ।
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५१.

िू-उपयोनगता प्रणाली लागू गने: एकीकृत योजनामा िू-उपयोनगता प्रणाली लागू गनुथ पने िनी
तोष्ट्रकएको क्षेत्रका जग्गामा सं रक्षकले सम्बशन्धत सनमनतको सहमनत नलई िू-उपयोनगता प्रणाली
अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गनथ वा रुख ष्ट्रवरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य
कुनै कायथ गराउन सक्नेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम िू-उपयोनगता प्रणाली अपनाई कायथहरु गने व्यशक्तलाई

५२.

सं रक्षकले प्राष्ट्रवनधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

संरक्षकलाई सहयोग गनुथ पने: सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गने काममा
सं रक्षकलाई स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी सं स्था, सनमनत तथा सम्बशन्धत
सबैले आवश्यक सहयोग गनुथ पनेछ ।

५३. ननदे शिका बनाउन सक्ने: ऐन र यस ननयमावलीको अनधनमा रही यो ननयमावलीको उद्देश्य
कायाथन्वयन गनथ मन्त्रालयले आवश्यक ननदे शिका बनाउन सक्नेछ ।

५४. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गने: नेपाल सरकारले आवश्यक दे खेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन गरी अनुसूचीमा थपघट गनथ सक्नेछ ।

अनुसूची – १

(ननयम १३ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत)
उपिोक्ता सनमनत दताथको लानग ददइने ननवेदन

श्रीमान् सं रक्षकज्यू,

.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय ।

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा

नमनत:-

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



ननयमावली, २०५७ मा िएको व्यवस्था बमोशजम उपिोक्ता सनमनत गिन गरी यस उपिोक्ता सनमनतको
दताथ गरी पाउन दे हाय बमोशजमको ष्ट्रववरण खुलाई यो ननवेदन पेि गरे का छौं ।
(१)


उपिोक्ता सनमनतको नाम:

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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(२)

चारष्ट्रकल्ला:
पूव:थ -

(३)
(४)
(५)
(६)

पशिम:-

अन्दाजी क्षेत्र:

उत्तर:-

दशक्षण:-

घरधुरी सं ख्या:

कूल जनसं ख्या:

उपिोक्ता सनमनतका पदानधकारी तथा सदस्य:-

नस. नं.
१.
२.
३.

नाम

दजाथ

दस्तखत

४.
५.
६.
७.
८.
९.

.......उपिोक्ता सनमनतका तफथबाट ननवेदन ददने व्यशक्तको,दस्तखत:-

नाम, थर:िे गाना:पद:-

नमनत:-

अनुसूची – २
(ननयम १३ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
उपिोक्ता सनमनत दताथको प्रमाणपत्र
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दताथ नं.:-

नमनत:-

श्री ............................ उपिोक्ता सनमनत,
................................... ।
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



ननयमावली, २०५७ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी त्यस उपिोक्ता सनमनतलाई दताथ गरी यो प्रमाणपत्र
ददएको छ ।
(१) उपिोक्ता सनमनतको नाम:(२)

चारष्ट्रकल्ला:
पूव:थ -

(३)

अन्दाजी क्षेत्र:

(४)

घरधुरी सं ख्या:

(५)

कूल जनसं ख्या:

पशिम:-

उत्तर:-

दशक्षण:-

प्रमाणपत्र ददने अनधकृतको,दस्तखत:नाम, थर:दजाथ:द्रष्टव्य:

यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्याशचएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर
लाग्नेछ ।



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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अनुसूची – ३
(ननयम ३५ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत)
सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन दताथको लानग ददइने ननवेदन
श्री सं रक्षकज्यू,
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय ।
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



ननयमावली, २०५७ को अनधनमा रही सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा व्यवस्थापन, सं रक्षण, सम्बर्द्थन र
सदुपयोग गने प्रयोजनको लानग दे हायको वन क्षेत्र यस सनमनतलाई हस्तान्तरण गनुथ हुन यो ननवेदन पेि
गरे का छौ:(क)

सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा व्यवस्था गनथ चाहेको वनको नाम र क्षेत्र:चारष्ट्रकल्ला:
क्षेत्रफल:

(ख)

वन्यजन्तु सम्बन्धी ष्ट्रववरण:१.
२.
३.

(ग) सनमनतको पदानधकारी र सदस्यहरूको ष्ट्रववरण:क्र.सं .
१

नाम

पद

िे गाना

दस्तखत

२
३

४
५
६
७
८
९



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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सनमनतका तफथबाट ननवेदन गने व्यशक्तको,दस्तखत:नाम, थर:पद:द्रष्टव्य: सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको सं रक्षण र व्यवस्थापन गनथ ननवेदन साथ छु ट्टै पानामा सो को वन
व्यवस्थापन कायथ योजना सं लग्नु गनुथ पनेछ ।
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अनुसूची – ४
(ननयम ३५ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वन दताथको प्रमाणपत्र
दताथ नं.:

नमनत:-

श्री ............................ उपिोक्ता सनमनत,
................................... ।
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



ननयमावली, २०५७ को अनधनमा सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको रुपमा दे हायको वन क्षेत्र
वन व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम

यसै साथ सं लग्न

व्यवस्थापन सं रक्षण, सम्बर्द्थन र सदुपयोग गनथ यो प्रमाणपत्र

प्रदान गररएको छ ।
(क) सं रक्षण सामुदाष्ट्रयक वनको ष्ट्रववरण:
१.
२.

नाम:
चारष्ट्रकल्ला:पूव:थ -

३.

पशिम:-

उत्तर:-

दशक्षण:-

क्षेत्रफल: -

(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी ष्ट्रववरण:१.
२.
३.

प्रमाणपत्र ददने सं रक्षकको
दस्तखत:नाम, थर:पद:द्रष्टव्य:

यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर
लाग्नेछ ।



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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अनुसूची – ५
(ननयम ३८ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत)
सं रक्षण धानमथक वन दताथको लानग ददइने ननवेदन
श्री सं रक्षकज्यू,
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय ।
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



ननयमावली, २०५७ को अनधनमा रही सं रक्षण धानमथक वनको रुपमा सं रक्षण, व्यवस्थापन, सम्बर्द्थन र
सदुपयोग गने प्रयोजनको लानग दे हायको वन क्षेत्र यस

धानमथक सं स्था/समूह/समुदायलाई हस्तान्तरण गनुथ

हुन यो ननवेदन पेि गरे का छौ ।
(क)

सं रक्षण धानमथक वनको रुपमा एकीकृत गनथ चाहेको
वनको नाम र क्षेत्र:चारष्ट्रकल्ला:
पूव:थ -

पशिम:-

उत्तर:-

दशक्षण:-

क्षेत्रफल:
(ख)

वन्यजन्तु सम्बन्धी ष्ट्रववरण:१.
२.
३.

(ग)

धानमथक सं स्था/समूह/समुदाय सम्बन्धी ष्ट्रववरण:१.
२.
३.
.......धानमथक सं स्था/समूह/समुदायको तफथबाट ननवेदन गने व्यशक्तको,दस्तखत:नाम:पद:-

द्रष्टव्य: सं रक्षण धानमथक वन दताथको लानग ननवेदन साथ छु ट्टै पानामा सो को वन व्यवस्थापन कायथ योजना
सं लग्नु गनुथ पनेछ ।



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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अनुसूची – ६
(ननयम ३८ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
सं रक्षण धानमथक वन दताथको प्रमाणपत्र
दताथ नं.:

नमनत:-

श्री ............................
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ तथा
ननयमावली, २०५७ को अनधनमा रही दे हायको वन क्षेत्र

सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन



सं रक्षण धानमथक वनको रुपमा यसैसाथ सं लग्न

वन व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम व्यवस्थापन सं रक्षण, सम्बर्द्थन र सदुपयोग गनथ यो प्रमाणपत्र प्रदान
गररएको छ ।
(क) सं रक्षण धानमथक सामुदाष्ट्रयक वनको ष्ट्रववरण:
१.

नाम:

२.

चारष्ट्रकल्ला:पूव:थ -

३.

पशिम:-

उत्तर:-

दशक्षण:-

क्षेत्रफल: -

(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी ष्ट्रववरण:१.
२.
३.
प्रमाणपत्र ददने सं रक्षकको
दस्तखत:नाम, थर:दजाथ:नमनत:द्रष्टव्य:

यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर
लाग्नेछ ।



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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अनुसूची – ७
(ननयम ४० को उपननयम (५) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
छोडपूजी
नमनत:श्री ............................
..................................... ।
नमनत ..................... मा पेि गनुथ िएको ननवेदन उपर जाँचबुझ गदाथ तपनसल बमोशजमको वन पैदावार
तपाईको ननजी वनको दे शखएकोले ......... ददननित्र ......... स्थानबाट ............. ओसारपसार गनथ पाउने
गरी यो छोडपूजी ददइएको छ । नशजकको चौकीमा अननवायथ रुपमा दरष्ट्रपि गराई लै जानु होला ।
तपनसल
क्र.सं .

वन पैदावारको नाम

पररमाण

कैष्ट्रफयत

बोधाथथ तथा कायाथथ:थ १. .................. कायाथलय
२.

..................... सनमनत
.................
(सं रक्षक)
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अनुसूची - ८
(ननयम ४५ को उपननयम (१), ४६ को उपननयम (२)
को उपननयम (२)

र ४७

सँग सम्बशन्धत)

दस्तूर
१.




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

१क. नसनेमा (डकुमेन्री ष्ट्रफल्म) छायाँङ्कन दस्तुर:
नेपाली नागररकलाई

रु.

ु नित्रका अन्य नागररकलाई
साकथ मुलक

रु.

अन्य ष्ट्रवदे िी नागररकलाई

५०००।२५०००।-

यु.एस. डलर १,०००।– बरावरको नेपाली रुपैयाँ

द्रष्टव्य: छायाँङ्कन टोलीका साथ ष्ट्रविागले एकजना सम्पथक अनधकारी खटाउनेछ ।
२.

सं रक्षण क्षेत्रको प्रवेि दस्तूर (प्रनतव्यशक्त प्रनत प्रवेिको लानग):
ु का
साकथ मुलक

नागररकलाई

अन्य ष्ट्रवदे िी नागररकलाई
३.

रु.

१०००।–

(क) हेनलकप्टर अवतरणको नननमत्त

रु. २,०००।–

ु अवतरणको नननमत्त
(ख) हट एयर वेलन

रु.

५००।–

(ग) अन्य

रु.

५००।–

नेपाली नागररकलाई प्रवेि दस्तूर लाग्ने छै न ।



१००।–

अवतरण दस्तूर:

द्रष्टव्य: दि वषथ मुननका केटाकेटीलाई प्रवेि दस्तूर लाग्ने छै न ।



रु.

ममनत २०५९।२।२७ को िेपाल राजपत्रमा प्रकामशत सच
ू िाद्वारा झिककएको ।
ममनत २०६४।१।३१ को िेपाल राजपत्रमा प्रकामशत सूचिाद्वारा थपपएको ।
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अनुसूची -९
(ननयम ४५ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.............. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
प्रवेिपत्र
नमनत:प्रवेिपत्र नं.
१.

प्रवेिपत्र नलनेको:-

२.

नलङ्ग:-

३.

उमेर:-

४.

नागररकता:-

५.

पासपोटथ नं.:प्रवेिपत्र ददनेको,दस्तखत:नाम, थर:दजाथ:-

द्रष्टव्य:- यो प्रवेिपत्र एकपटक प्रवेिका लानग मात्र मान्य हुनेछ । यसबाट सं रक्षण क्षेत्रनित्र मात्र प्रवेि
गनथ पाइनेछ ।
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अनुसूची – १०
(ननयम ४६ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत)
नेपाल सरकार
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
अवतरण अनुमनतपत्र
अनुमनतपत्र नं.:
१. अवतरण अनुमनत प्राप्त गनथ चाहेको व्यशक्त वा सं स्थाको नाम र िे गाना:२.

अवतरण गनथ चाहेको उपकरण:-

३. अवतरण गनथ चाहेको क्षेत्र:४.

अवतरण गनथ ददएको अवनध:-

५. अनुमनत बुझी नलनेको नाम र दस्तखत:अनुमनतपत्र ददने अनधकृतको
दस्तखत:नाम:दजाथ:
नमनत:-
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अनुसूची - ११
(ननयम ४७ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत
ष्ट्रफल्म छायाँङ्कनको लानग ददन दरखास्त
श्री ............................... ष्ट्रविाग/कायाथलय
.............................................
सं रक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन ननयमावली, २०५७ बमोशजम डकुमेन्री/ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म



सं रक्षण क्षेत्रमा छायाँङ्कन गनथ अनुमनत ददन हुन दे हाय बमोशजमको ष्ट्रववरण खुलाई यो दरखास्त पेि गरे को
छु ।
तपनसल
१.

ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन गने व्यशक्त वा सं घ सं स्थाको नाम, िे गाना:-

२.

कथावस्तुको नाम र सारांि:-

३.

ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन गररने क्षेत्र:-

४.

ष्ट्रफल्म छायाँङ्कनमा सं लग्न हुने व्यशक्त (स्वदे िी/ष्ट्रवदे िी) को नाम र सं ख्या:-

५.

ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन गररने अवनध:-

दरखास्त प्रस्तुतकताथ,दस्तखत:नाम:सं स्थाको नाम र िे गाना:नमनत:-



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधि गिे नियमावली, २०७० द्वारा संशोधधत ।
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अनुसूची - १२
(ननयम ४७ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत
वन तथा िू-सं रक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ष्ट्रविाग
.................. सं रक्षण क्षेत्र कायाथलय
ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन अनुमनतपत्र
नमनत:१.

डकुमेन्री/ ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन वा बनाउन चाहने व्यशक्त, सं स्थाको नाम:-

२.

अनुमनत प्राप्त गनेको िे गाना र नागररकता:-

३.

डकुमेन्री/ ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म शखच्न ददएको क्षेत्रको चार ष्ट्रकल्ला:-

४.

डकुमेन्री/ ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म शखच्न ददएको अवनध र दस्तूर:-

५.

अनुमनतपत्र बुशझ नलनेको:दस्तखत:नाम:िे गाना:अनुमनतपत्र ददने अनधकृतको
दस्तखत:नाम:दजाथ:-
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