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घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६०
1.

पृष्ठभूमी
अवैध शिकार एवं ववतभन्न कारणवि बासस्थानमा आएको ह्रासको कारण सं कटापन्न शस्थतिमा
पुगेको हुं दा हात्तीलाई दुलभ
ल वन्यजन्िु र वनस्पतिहरूको अन्िरालविय व्यापार सम्वन्धी
महासन्धीको अनुसूची १ मा समावेि गररएको छ । उक्त अनुसूचीमा समाववष्ट भएको
कारण हात्तीको शिकार,ओसारपसार लगायिका कायलहरू तनषेध एवं तनयतमि गररएका
छन् । नेपाल समेि सो महासन्धीको पक्षराि भै आएको छ । उक्त महासन्धी नेपालको
हकमा १६ से प्टे म्बर १९७५ दे शि लागू भै सकेको छ । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ मा
भएको व्यवस्था अनुसार उक्त महासन्धीका प्रावधानहरू समेि नेपाल अतधराज्य तभत्र राविय
कानून सरह लागू हुन्छन् । त्यसै गरी राविय स्िरमा राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण
ऐन, २०२९ को दफा १० अनुसार हात्तीलाई सलरशक्षि वन्यजन्िुको रुपमा अनुसूची–१ मा
समावेि गरी यसको शिकारलाई तनषेध गररएको छ ।
कुनै वन्यजन्िु साइवटस महासन्धीको अनुसूची १ मै परे को भएपतन उक्त महासन्धीको धारा
७(४) अनुसार त्यस्िा वन्यजन्िुहरूको पालन गरी तिनीहरू माफलि प्रजनन् गराई जशन्मएका
दोश्रो पुस्िाका वन्यजन्िुहरू स्विः अनुसूची २ मा परे को मातनने र तनशिि प्रविया िथा
कायलववतध पुरा गरी Captive Breeding बाट जशन्मएका त्यस्िा वन्यजन्िुहरूको व्यापाररक
प्रयोजनको लातग ओसार पसार हुन सक्ने व्यवस्था गरे को छ । महासन्धीको यही प्रावधान
अन्िगलि रहे र नै घरपालुवा हात्तीहरू र तिनीहरूका आिे टोपहारको अन्िरालविय व्यापार
समेि हुने गरे को पाइन्छ ।
अत्यन्िै ठू लो आकारको जनावर भएको कारण हात्तीको पालनबाट िि् क्षेत्रको वन
पैदावारको गुणस्िर र आहार उपलव्धीमा समेि असर पनल जाने िथ्य अवश्यम्भावी छ ।
तनजी क्षेत्रमा पातलएका र पातलने हात्तीहरूको उपयोग मूलिः पयालवरणीय पयलटनको लातग
हुने गरे को र तिनीहरूको ओहोरदोहर सं रशक्षि क्षेत्र िथा आसपासका पयालवरणीय दृवष्टले
अत्यन्िै सम्वेदनिील क्षेत्रहरूमा हुने हुंदा ठू लो सं ख्यामा हात्तीहरू त्यस्िा क्षेत्रमा तनवालध
आविजावि गने शस्थति आएमा सं रशक्षि क्षेत्रहरूको पयालवरणीय सन्िुलन िल्बतलन जाने र
अन्य दुलभ
ल वन्यजन्िु र वानस्पतिक प्रजातिहरूको प्राकृतिक वासस्थान ििरामा पनल जाने
हुं दा पतन यस ददिामा उपयुक्त नीतिगि व्यवस्थाको आवश्यकिा दे शिएको छ ।
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श्री ५ को सरकारद्वारा पातलएका हात्तीहरू मूलिः दै ववक प्रकोप, गैंडा, बाघ पिने, समारोह
व्यवस्थापन जस्िा अत्यावश्यकीय कायलहरूको तनतमत्त उपयोग हुंदै आईरहे का र यस्िा
कायलहरूमा तनजीस्िरबाट पातलएका हात्तीहरूको उपयोग गनुल िात्कातलक रुपमा व्यावहाररक
र उपयोगी समेि नदे शिएको हुंदा अझै केही समयसम्म हात्तीपालन कायलमा सरकारी
सं लग्निा पतन कायमै रहनु आवश्यक दे शिएको छ । यसै गरी पयालवरणीय पयलटन एवं
आय र रोजगारीका अवसर वढाउने तसलतसलामा हात्तीको उपयोग तनजी क्षेत्रको
सहभातगिालाई प्रतिस्पधालत्मक ढं गले अशघ बढाउनु पतन उशत्तकै बाञ्छनीय छ । प्रकृतिको
अनुपम उपहारको रुपमा रहे को हात्तीको पालन र त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदाहरूमा अवाशञ्छि
एकातधकार कायम हुने गरी केही व्यशक्त वा सं स्थाहरूले सरकारी रुपमै सं रक्षण प्राप्त नगरुन्
भन्ने िफल पतन वविेष चनािो हुन ु पने आवश्यकिा छ । यसै तसलतसलामा राविय एवं
अन्िरालविय कानूनलाई समेि दृवष्टगि गदै हात्तीपालनको सम्बन्धमा सरकार र तनजी क्षेत्रको
भूतमका बीच उपयुक्त सन्िुलन कायम गनल र स्वस्थ प्रतिस्पधालत्मक वािावरणको तसजलना
गरी पयालवरणीय र आतथलक फाइदालाई अतधकिम िुल्याउन यस सम्बन्धमा वेग्लै नीति
िजुम
ल ा हुन ु आवश्यक ठातनएको छ ।

2.

विलमान व्यवस्था
नेपालमा घरपालुवा हात्ती व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा सरकारी एवं तनजी क्षेत्रबाट तनकै
अशघदे शि ववतभन्न प्रयासहरू हुं दै आईरहे का छन् । सौिको रुपमा वा आतथलक सम्पन्निाको
प्रिीकको रुपमा तनजी स्िरमा र समारोह प्रबन्ध वा अति महत्वपूण ल व्यशक्तहरूको आवागमन
वा यस्िै अन्य प्रयोजनको लातग सरकारी स्िरमा हात्तीहरूको पालन र व्यवस्थापन गने
कायल ऐतिहातसक रुपमै भए गरे को पाइन्छ । यसो भए पतन हात्ती पालन कायललाई तनयतमि
र व्यवशस्थि िुल्याउने कायलको सुरुवाि भने वव.सं . २०२२ सालमा हात्तीको व्यवस्था गने
तनयमहरू, २०२२ लागू भएपतछ भयो । उक्त तनयमावली मूलिः हाशत्तसारहरूको समुशचि
व्यवस्थापन गने, हात्तीहरूको स्वास्थ्योपचार र सुव्यवस्था गने र हात्तीहरूको स्वास्थ्यलाई
हानी नपुग्ने गरी तिनीहरूको प्रयोगको उशचि व्यवस्था गने उद्देश्यले लागू गररएको
पाइन्छ । २०४२ सालमा जााँचवुझ केन्र, राजदरवाबाट नेपाल अतधराज्यका ववतभन्न
हाशत्तसारमा रहे का हात्तीहरूको अतिररक्त वनैया हात्तीहरूको सं ख्या समेि ितमक रुपमा ह्रास
हुं दै गएको िथ्यलाई दृवष्टगि गरी हात्तीहरूको सं ख्या िमिः वढाउदै लैजान, हात्तीहरूको
सं चालनमा प्रभावकाररिा ल्याउन र हाशत्तसारमा कायलरि कमलचारीहरूलाई अझ वढी योग्य
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र दक्ष वनाउन समेि के कस्िो व्यवस्था गनल सवकन्छ भन्ने ववषयमा अध्ययन गनल गदठि
कायल टोलीले आफुलाई िोवकएको कायालदेिको अतधनमा रही हात्ती व्यवस्थापन योजना
िजुम
ल ा प्रतिवेदन ियार गरी पेि गरे को पाइन्छ ।
सं रशक्षि क्षेत्रमा पयलटन, प्रवद्वल न, सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन लगायिका गतिववतधहरूमा
हात्तीको उपादे यिा वढ्न थालेको फलस्वरुप घरपालुवा जनावरको रुपमा हात्तीपालन गने
र यसलाई अथोपाजलनको वियाकलापमा उपयोग गने अभ्यास हुंदै आएको छ भने तनजी
स्िरमा पातलएका हात्तीहरूको उपयोग मूलिः पयालवरणीय पयलटनको लातग हुंदै आएको
छ । हाल नेपालमा जम्मा १७४ वटा घरपालुवा हात्तीहरू छन् । िी मध्ये सरकारी
स्वातमत्वमा रहे का ६ वटा हाशत्तसारहरू िथा श्री ५ महे न्र प्रकृति सं रक्षण कोषको
हाशत्तसारमा रहे का गरी जम्मा ८६ वटा हात्तीहरू पातलएका छन् भने वांकी ८८ वटा
हात्तीहरू तनजी स्िरमा पातलएका छन् । तनजी स्िरमा पातलएका हात्तीहरू मध्ये २२
वटालाई छोडेर वांकी ६६ वटा सं रशक्षि क्षेत्र तभत्रका होटलहरूले त्यस्िा क्षेत्र तभत्रै आशश्रि
रही पाल्ने गरे का छन् । (िथ्यांक साभार Hattusa’s, Managing Domesticated Elephants
in Nepal, DNPWC & WWF, 2003)। सं रशक्षि क्षेत्र तभत्र हात्ती पालन गरे वापि त्यस्िा
होटलहरूले श्री ५ को सरकारलाई घााँस, पाि र चररचरण वापि प्रति हात्ती वावषलक रु.
१,०००।– अथालि दै तनक ३।– भन्दा कम महसुल वुझाउदै आएका छन् । जववक श्री
५ को सरकारद्वारा हाशत्तसारहरूमा पातलएका हात्तीहरूको लातग प्रति हात्ती प्रति वषल औसि
एक लाि पचास हजार रुपैंया िचल लाग्ने दे शिएको छ । हात्तीको व्यापार र अन्िरालविय
सीमा वारपार गने सम्बन्धमा हालसम्म नेपालमा कुनै वैधातनक व्यवस्था भएको दे शिदैं न ।
हात्तीको दै तनक जीवन चयालमा पयाल–पयलटनको लातग सामान्यिया ववहानको समयमा ७–९
वजेसम्म र सााँझमा ४–६ वजेसम्म गरी कररव ४ घण्टा पयलटकहरूलाई घुमाउने कायलमा
उपयोग हुने गरे को छ भने ६ घण्टा वढी समय हात्तीहरू सं रशक्षि क्षेत्रतभत्रै चररचरण गने,
धुलोमा िे ल्ने र पानी वहल्याउने जस्िा कायलहरू गरी ज्यादै थोरै समय मात्रै सुत्ने
गदलछन् । यस्िा वियाकलापहरूबाट सं रशक्षि क्षेत्रको जैववक ववववधिा र पयालवरणीय
शस्थतिमा वढी मात्रामा नकारात्मक असर पनल गएको दे शिएको छ । हाल हात्ती प्रजनन्
केन्रहरू सं चालनमा रहे पतन पयालप्त श्रोि, साधन र पोषणको अभावमा गभल िुवहने, जशन्मएका
हात्तीहरू पतन असमयमै मने र जीववि हात्तीहरूको स्वास्थ्य शस्थति पतन कमजोर रहने गरे को
िथ्य दे हायको िातलकाबाट स्पष्ट हुन्छ :
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उपयुक्त
ल
िथ्यांकबाट विलमान अवस्थामा हात्तीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यको शस्थति अत्यन्िै
भयावह रहे को स्पष्ट दे शिन्छ । यस्िो शस्थतिको तनराकरणको लातग पतन हात्तीहरूको पालन
एवं प्रजननसाँग सम्बशन्धि वियाकलापलाई वैज्ञातनक ढं गले सोच्नु पने आवश्यकिा दे शिएको
छ । अन्िरालविय स्िरमा ववतभन्न मुलक
ु हरूले घरपालुवा हात्ती व्यवस्थापन सम्बन्धमा वेग्लै
नीति िजुम
ल ा गरे को पररप्रेक्ष्यमा नेपालमा पतन यस सम्बन्धमा छु टै नीतिगि व्यवस्था गरी
त्यस्िा हात्तीहरूको जन्म, स्वास्थ्य एवं पोषणको शस्थति र मृत्युको सम्बन्धमा अध्यावतधक
जानकारी प्राप्त हुने गरी पञ्जीकरणको व्यवस्था गनुल पने आवश्यकिा टड्कारो रुपमा
दे शिएको छ । त्यसै गरी दुलभ
ल वन्यजन्िुको रुपमा सू चीकृि हात्तीको पालन कायल सरकारी
एवं तनजी दुवै क्षेत्रबाट उल्लेिनीय सं ख्यामा हुंदै आइरहे को पररप्रेक्ष्यमा यस कायललाई वढी
व्यवशस्थि, समयानुकूल र लाभदायी िुल्याउन पतन उपयुक्त नीतिगि व्यवस्था हुन ु पने
दे शिन्छ ।
3.

नीति िजुम
ल ा गदाल अपनाइएका प्रवियाहरू
कुनै पतन नीति तनमालण गदाल सम्वद्ध सरोकारवालाहरूसं ग व्यापक छलफल र परामिल गरी
टुं गोमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यिामा आधाररि रहे र नै वन िथा भू–सं रक्षण
मन्त्रालयले प्रस्िुि नीतिको मस्र्यौदालाई िजुम
ल ा कालदे शि नै सावलजतनक वहसमा ल्याएको
हो । चालू दिौं पञ्चवषीय योजनाले उच्च मूल्यका वन्यजन्िुहरूको प्रजनन् िथा पालन
कायलमा तनजी क्षेत्रको सहभातगिालाई प्रोत्सावहि गने नीतिगि उद्घोष गरे अनुरुप घरपालुवा
जनावरको रुपमा हात्तीको पालन कायल ववस्िार हुंदै जाने सम्भावना छ ।
घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा ियार भैसकेपतछ मध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापन
समूहका पदातधकारीहरू िथा वाडेनहरूसं ग प्रारशम्भक छलफल गररएको तथयो।छलफलबाट
प्राप्त

सुझावहरू

समेिको

आधारमा

मस्यौदामा

आवश्यक

पररमाजलन

गरी

तमति

२०६०।२।३० को तनणलयानुसार अथल, पयलटन, जनसं ख्या िथा वािावरण मन्त्रालय जस्िा
सरकारी तनकाय, श्री ५ महे न्र प्रकृति सं रक्षण कोष, ववश्व वन्यजन्िु कोष, नेपाल वािावरण
पत्रकार समूह वािावरण पत्रकार समूह जस्िा राविय एवं अन्िरराविय गैर सरकारी सं स्थाहरू
र होटल सं घ नेपाल, नेपाल उद्योग वाशणज्य महासं घ जस्िा सं घसं स्थाहारुबाट समेि राय
सुझाव र प्रतिविया आव्हान गररएको तथयो। नीतिको मस्यौदाको वारे मा सवलसाधारणलाई
समेि अतधकातधक जानकारी गराउने उद्देश्यले तमति २०६० साल श्रावण १६ गिे एक
पत्रकार अन्िरविया समेि योजना गररएको तथयो । त्यसै गरी नीतिको मस्यौदामा उल्लेशिि
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ववषयहरूकोवारे मा जनचेिना वढाउने उद्देश्यले छापा एवं ववद्युिीय सं चार माध्यमहरूबाट
पतन यस सम्बन्धमा ववचार मन्थन, छलफल, अन्िरवियालाई प्रोत्सावहि गररएको तथयो ।
हात्तीको प्रजनन्, पालन लगायिका कायलहरू मूलिः सरकारी स्िरबाटै हुने गरे को विलमान
पररप्रेक्ष्यमा यस्िा कायलहरूमा तनजी क्षेत्रको सहभातगिालाई प्रवद्वल न गनल र यस कायलमा
सरकारको भूतमकालाई तनयन्त्रकको रुपमा भन्दा पतन प्रवद्वल क र तनयामकको रुपमा वढाउदै
लैजान यस सम्बन्धमा वेग्लै नीतिको व्यवस्था गनुल अत्यावश्यक दे शिएको छ । यसै
पररप्रेक्षमा हात्तीको प्रजािीय सं रक्षण गनुक
ल ो साथै यसको वैज्ञातनक व्यवस्थापन, व्यावहाररक
उपयोतगिा र व्यावसावयक सम्भाव्यिा अतभवुवद्ध गने दृवष्टकोणले तनजी स्िरमा हात्तीहरूको
पालन र प्रजननलाई प्रोत्साहन र तनयमन गनल सम्वद्ध सवै सरोकारवालाहरू समेिको
सहभातगिामा प्रस्िुि घरपालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६० िजुम
ल ा गररएको हो र उक्त
नीतिलाई श्री ५ को सरकारले २०६०।५।३० मा स्वीकृि गरे को छ ।
4.

उद्देश्य
4.1

लोपोन्मुि शस्थतिमा पुगको हात्तीको सं रक्षणलाई प्रोत्साहन गदै घरपालुवा हात्तीको
समुशचि व्यवस्थापन गरी यसबाट प्राप्त हुने आतथलक एवं पयालवरणीय फाइदालाई
अतधकिम िुल्याउने ।

4.2

हात्तीपालनबाट जैववक ववववधिा र प्रकृति सं रक्षणमा पनल सक्ने नकारात्मक
प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी सं गदठि सं घ सं स्था र तनजी क्षेत्रको समेि सहभातगिामा
जैववक ववववधिाको सं रक्षण र सदुपयोग गने ।

4.3

घरपालुवा हात्तीको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने आतथलक लाभलाई न्यावयक एवं
समन्यावयक ढं गले वविरण गरी स्थानीय जनिाको जीवनस्िर सुधार गने ।

5.

नीतिहरु
5.1

हात्तीको प्रजनन्, सं रक्षण र व्यवस्थापन कायलमा ववद्यमान सरकारी क्षेत्रको सं लग्निामा
अनुसन्धान, प्राकृतिक प्रकोप तनयन्त्रण र अन्य अत्यावश्यक से वाको लातग कायम
गरी अन्य ववस्िार र व्यावसावयक से वामा तनजी क्षेत्रको सहभातगिामा वढाउने गरी
सरकारी सं लग्निा िमिः घटाउदै लतगनेछ ।

5.2

घरपालुवा हात्तीको सं रक्षण, प्रजनन्, व्यवस्थापन र उपयोगलाई सुव्यवशस्थि िुल्याउन
श्री ५ को सरकार र तनजी क्षेत्रबीच पारस्पररक सहकायललाई अतभवृवद्ध गदै
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लतगनेछ । सं रशक्षि क्षेत्र वावहर गररने यस्िा कायलहरूमा तनजी क्षेत्रको भूतमकालाई
प्रोत्साहन र प्रवद्वल न गदै लतगनेछ ।
5.3

तनजी क्षेत्रबाट हात्तीको पालन र व्यवसावयक एवं लाभदायक उपयोगलाई वढावा
ददन आवश्यक नीतिगि एवं कानूनी पूवालधारहरूको ववकास गदै लतगनेछ ।

5.4

हात्तीको

परस्थानीय

सं रक्षणको

आतथलक

उपादे यिा

अतभवृवद्ध

गनल

यस्िा

वियाकलापहरूलाई पयालवरणीय पयलटनसं ग घतनष्ट रुपले आवद्ध गदै लैजाने नीति
अवलम्बन गररनेछ ।
6.

कायलनीतिहरू
6.1

हात्तीको प्रजनन्, सं रक्षण, पालन र व्यवसावयक एवं लाभदायक उपयोगमा तनजी
क्षेत्रको सहभातगिालाई अतभवृवद्ध गनल श्री ५ को सरकारले सहयोगी, तनयामक र
प्रवद्वल नकिालको भूतमका तनवालह गदै जाने गरी नीतिगि सामन्जस्य, समन्वय र
पररमाजलन गररनेछ ।

6.2

सरकारी स्िरमा हाल कायम रहे का हात्ती प्रजनन् केन्र िथा हाशत्तसारहरूलाई
हात्तीको पालन, प्रजनन्, सं रक्षण र उपयोग सम्बन्धी वैज्ञातनक, प्राववतधक से वा, सू चना
र िालीम उपलव्ध गराउने केन्रको रुपमा स्िरोन्नति गदै लतगनेछ । त्यसै गरी
िी केन्रहरूलाई हात्ती सम्बन्धी वैज्ञातनक अध्ययन अनुसन्धान गने केन्र र हात्तीको
वंिानुगि श्रोि सं रक्षण गनेको रुपमा ववकतसि गदै लतगनेछ । िी केन्रहरू माफलि
हात्तीको वीउ वा वीउ प्राणी पतन उपलव्ध गराउन सवकनेछ ।

6.3

राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ववभाग अन्िगलि हाल कायम रहे का
हाशत्तसारहरूलाई अत्यावश्यक से वाहरू, जस्िै गैंडा पशक्डने, बाघ पशक्डने , चोरी शिकार
तनयन्त्रण, दै वी प्रकोप उद्धार आदद कायलमा उपयोगी हुने गरी हात्तीहरूलाई िालीम
ददने िालीम केन्रको रुपमा ववकतसि गदै लतगनेछ ।

6.4

तनजी हात्तीहरू पातलने सम्भाववि क्षेत्रको भारवहन क्षमिालाई समेि ध्यानमा रािी
त्यस्िा क्षेत्रको वािावरणमा प्रतिकूल असर नपने गरी हात्तीको सं ख्या तनधालरण गने
नीति तलइनेछ ।

6.5

नेपालमा भएका घरपालुवा हात्तीहरूको सं ख्या र शस्थति तनधालरण गनलको लातग
पञ्जीकरण गने र अतभलेिको लातग शचन्ह वा नम्बर अंवकि गने कायल गररनेछ ।
यसरी नम्बर अंवकि भएका घरपालुवा हात्तीहरूको वववरण साइवटस सशचवालय
लगायि सम्बशन्धि तनकायमा उपलव्ध गराइनेछ ।
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6.6

हात्तीहरूको वासस्थानको सं रक्षण एवं आहारको व्यवस्थापनको लातग श्री ५ को
सरकार, तनजी क्षेत्र, सम्बशन्धि सामुदावयक वन उपभोक्ता समूह र मध्यविी क्षेत्र वन
उपभोक्ता समूह बीच पारस्पररक सहभातगिाको प्रवद्र्धन र लाभको न्यायोशचि
वााँडफााँडका लातग उपयुक्त सं यन्त्रको ववकासमा जोड ददइनेछ ।

6.7

सं रशक्षि क्षेत्र तभत्र तनजी घरपालुवा हात्ती राख्न पाइने छै न । ववश्व सम्पदा सू चीमा
रहे को िाही शचिवन राविय तनकुन्ज तभत्र पतन घरपालुवा हात्ती राख्ने र चराउने
कायललाई तनरुत्सावहि गदे लतगनेछ । सरकारी हात्ती पतन चररचरण क्षेत्रको
उपलव्धिालाई हे री सं रशक्षि क्षेत्र वावहरका मध्यविी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रहरूमा पाल्नु
पने व्यवस्था िमिः गदै लतगनेछ ।

6.8

घरपालुवा हात्तीलाई सं रशक्षि क्षेत्र तभत्र चररचरण गनल अनुमति ददइने छै न । यस्िो
चररचरण कुनै सम्झौिा अन्िगलि उपलव्ध गराई आएको भए पतन सो सम्झौिा
अवतध भरको लातग चररचरणको कारणले हुन सक्ने रुि ववरुवाको क्षतिलाई पूतिल
हुने गरी हात्तीको चररचरण िुल्कमा उपयुक्त सं िोधन गररनेछ ।

6.9

वासस्थानको क्षय, अप्रत्याशिि दै वी ववपशत्त वा रोगव्यातधको कारण हात्तीको
अशस्ित्वमा सं कटमा नपरोस् भन्नाका लातग नेपाल अतधराज्य तभत्र सं म्भाव्य ठहररएका
ठााँउहरूम हात्तीहरूको प्रजनन्, पालन छ र सं रक्षण कायललाई प्रोत्सावहि गररनेछ।
साथै हात्तीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लातग आवश्यक औषधोपचार, दानापदाथल, से ड
घर आदद व्यवस्थालाई प्रभावकारी िुल्याई राख्न तनयतमि तनरीक्षण र अनुगमनको
व्यवस्था तमलाइनेछ ।

6.10 इजाजि प्राप्त घरपालुवा हात्तीहरूबाट पतन तनशिि मागल, समय र िुल्कको आधारमा
सं रशक्षि क्षेत्रतभत्र पयलटकहरूलाई घुमाउन सवकने व्यवस्था गररनेछ । यसरी िुल्क
वापि उठे को रकमको केही भाग सरकारी हात्ती प्रजनन् केन्र िथा हाशत्तसारको
व्यवस्थापनमा िचल गने व्यवस्था तमलाइनेछ ।
6.11

तनजी हात्तीद्वारा पयलटकहरू घुमाउने इजाजि ददने प्रविया, दस्िुर, अनुगमन र
तनयन्त्रण, पयलटक घुमाउने क्षेत्र र सं ख्या लगायिका अन्य आवश्यक प्रवियागि
व्यवस्थाहरू कायालन्वयनका लातग हात्तीको व्यवस्था गने तनयमहरू मा समयानूकूल
सं िोधन एवं पररमाजलन गररनेछ ।
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नीति कायालन्वयनका लातग सुझाव ददने कायलदलहरू
घरपालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६० लाई कायल रुप ददन दे हायका दुई वटा कायलदलहरूले
स्वीकृि नीतिको अवधारणा तभत्र रहे र प्रवियागि र सं स्थागि सुधारका लातग श्री ५ को सरकारमा
राय, सुझाव पेि गनेछन् ।
(क) हात्ती सफारी सम्बन्धमा ।
इजाजि प्राप्त घरपालुवा हात्तीहरूबाट सं रशक्षि क्षेत्र तभत्र पयलटकहरूलाई घुमाउने सम्बन्धमा
हात्तीले ओहोरदोहर गने मागल, समय, इजाजि ददन सवकने हात्तीहरूको सं ख्या, सो वापि
वुझाउनु पने िुल्क आदद तनधालरण गने प्रयोजनको लातग दे हाय वमोशजमको एक कायलदल
गठन गररएको छ ।
(क) सहसशचव, सं स्कृति, पयलटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय सं योजक
(ि) उपमहातनदे िक, राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ववभाग सदस्य
(ग) अध्यक्ष, होटल सं घ नेपाल सदस्य
(ि) हात्ती प्रजनन् केन्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
हाल सरकारी स्िरमा सं चातलि हात्ती प्रजनन् केन्र र हाशत्तसारहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन
िथा हाशत्तसारमा राशिएका र तनजी स्िरमा पातलएका घर पालुवा हात्तीहरूको स्वास्थ्य र
सुरक्षाको लातग आवश्यक औषधोपचार, दाना पदाथल, से डघर आदद व्यवस्थालाई वैज्ञातनक
एवं प्रभावकारी िुल्याई राख्न तनयतमि अनुगमन र तनरीक्षण गने प्रयोजनको लातग दे हाय
वमोशजमको एक कायलदल गठन गररएको छ ।
(क) महातनदे िक, राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ववभाग सं योजक
(ि) प्रतितनतध, राविय योजना आयोग सदस्य
(ग) प्रतितनतध, अथल मन्त्रालय सदस्य
(घ) ववभागद्वारा मनोतनि पिु स्वास्थ्य वविेषज्ञ एक जना सदस्य
(ङ) मध्यविी क्षेत्र ववकास मञ्चको सं योजक सदस्य
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तनकुञ्ज, आरक्ष वा सं रक्षण क्षेत्र गैर सरकारी वा अन्य सं स्थालाई व्यवस्थापन गनल ददने नीतिको
सम्बन्धमा अवलम्बन गररने कायल प्रविया
पृष्ठभूमी

1.

आतथलक वषल २०६०।०६१ को बजेट वक्तव्यमा “पयलटन ववकास र गरीवी तनवारणका
लातग आरक्षहरूको प्रभावकारी उपयोग गनल आतथलक वषल २०६०।०६१ दे शि वािावरण
र जैववक ववववधिा सं रक्षणमा कुनै कमी नल्याउने ििलमा इच्छु क गैर सरकारी वा अन्य
सं स्थालाई िाही शचिवन राविय तनकुन्ज, िाही वददल या राविय तनकुन्ज, सगरमाथा राविय
तनकुन्ज, लाङटाङ राविय तनकुन्ज र िाही िुक्लाफांटा वन्यजन्िु आरक्ष वाहे क अन्य सं रक्षण
क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गनल ददइनेछ” भन्ने कुरा उल्ले ि भएको छ । श्री ५ को सरकारको
उपयुक्त
ल
नीतिगि उदघोषलाई दृवष्टगि गदै मुलक
ु को वािावरणमा उल्लेिनीय योगदान
पुयालउने, सं रक्षण जन्य वियाकलाप र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको वााँडफााँडमा अतधकिम
जनसहभातगिा सुतनशिि गने , पयाल-पयलटनको ववकास गने र यस माफलि गरीवी तनवारणमा
वाशञ्छि योगदान पुयालउने उद्देश्यलाई केन्रववन्दुमा रािी नेपाल अतधराज्यका ववतभन्न राविय
तनकुन्ज, वन्यजन्िु आरक्ष र सं रक्षण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन इच्छु क गैरसरकारी वा अन्य
सं स्थालाई गनल ददने सम्बन्धमा उपयुक्त कायलपद्धतिको ववकास गनुल बाञ्छनीय दे शिएको यो
कायल प्रविया ियार गरी श्री ५ को सरकारबाट तमति २०६०।४।३० मा स्वीकृि गररएको
छ ।
उद्देश्य

2.

राविय तनकुन्ज, वन्यजन्िु आरक्ष लगायिका सं रशक्षि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गैर सरकारी
वा अन्य सं स्थाहरू माफलि गराउनुका उद्देश्यहरू दे हाय वमोशजम तनधालरण गररएका छन् ।
2.1

सं रशक्षि क्षेत्र सम्बन्धी आधारभूि अवधारणामा कुनै वकतसमको ववचलन नआउने गरी
पयालवरणीय पयलटन (Ecotourism) को प्रवद्धन गने र यस माफलि त्यस्िा सं रशक्षि
क्षेत्रहरूको आसपासमा बस्ने स्थानीय वातसन्दाहरूको आय र रोजगारीका अवसरहरूमा
वृवद्धगरी गरीवी तनवारणमा योगदान पुयालउने,

2.2

स्थानीय जनिाको सामाशजक एवं आतथलक समुन्नति िथा प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदाहरूको
सं रक्षणका कायलहरू एकसाथ अशघ वढाई ददगो ववकासको लक्ष्य हातसल गने ,

2.3

सं रशक्षि क्षेत्रहरूको सं रक्षण र व्यवस्थापनमा हाल भैरहे को सरकारी िचल घटाई यसरी
बचि हुन आउने रकम अन्य उपयोगी र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा प्रवावहि गने ,
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2.4 सं रशक्षि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा सरकारी क्षेत्रको भूतमकालाई प्रवद्वल नकिाल, सहजकिाल र
तनयामक (Regulator) को रुपमा वढाउदै लैजाने,
2.5

सं रशक्षि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा आधुतनक व्यवस्थापकीय अवधारणा माफलि नवीन
पद्धति र दृवष्टकोणको सुरुआि गरी सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबीच पारस्पररक सहकायल
अतभवृवद्ध गने ।

3.

अपररविलनीय व्यवस्था
सं रशक्षि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गैर सरकारी सं स्थाहरूलाई गनल ददएको अवस्थामा पतन
दे हायका कुराहरूमा कुनै पतन प्रकारले अन्यथा गनल पाइने छै न :
3.1

सं रशक्षि क्षेत्र सम्बन्धी सै द्धाशन्िक अवधारणासं ग मेल निाने वा जैववक ववववधिाको
सं रक्षण र सम्वद्वल नमा प्रतिकुल असर पुयालउने गरी कुनै वकतसमका गतिववतधहरू
सञ्चालन गनल पाइने छै न ।

3.2

सं रशक्षि क्षेत्रहरू र त्यहााँ रहे का वन्यजन्िु िथा वनस्पति एवं जैववक, सांस्कृतिक िथा
अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरू उपरको स्वातमत्व श्री ५ को सरकारमा तनवहि
रहनेछ ।

३.३ सं रशक्षि क्षेत्र वररपरर प्रचतलि कानून वमोशजम घोवषि मध्यविी क्षेत्रका वातसन्दाहरूले
साववकमा प्राप्त गरी आएको से वा सुववधा िथा लाभको वााँडफााँडमा कुनै कमी हुने
छै न ।
4.

कायल प्रवियाहरू
4.1

आ.व. २०६०।०६१ को वजेट वक्तव्यमा उल्ले ि भए वमोशजम िाही शचिवन
राविय तनकुन्ज, िाही वददलया राविय तनकुन्ज, सगरमाथा राविय तनकुन्ज, लाङटाङ
राविय तनकुन्ज र िाही िुक्लाफांटा वन्यजन्िु आरक्ष वाहे क अन्य सं रशक्षि क्षेत्रहरूको
व्यवस्थापन गनल इच्छु क गैर सरकारी वा अन्य सं स्थाहरूले राविय तनकुन्ज िथा
वन्यजन्िु सं रक्षण ववभाग माफलि श्री ५ को सरकार समक्ष व्यवस्थापन गने आिय
सवहिको तनवेदन ददनु पनेछ ।

4.2 उपदफा ४.१ वमोशजम सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापनका लातग इच्छु क सं स्थाबाट पनल
आएको तनवेदनको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले दे हायका पक्षहरूलाई समेि
दृवष्टगि गरी त्यस्िो तनवेदनलाई तसद्धान्ििः स्वीकृि गरी सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन
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सबन्धमा अध्ययन गनल र कायल योजना बनाउन सक्ने गरी आिय पत्र ददन
सक्नेछ :
(क) सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गनल इच्छु क तनवेदन ददने सं स्थाको क्षमिा
(ि) जैववक ववववधिाको सं रक्षण, सुरक्षा र व्यवस्थापन गनल आतथलक, प्राववतधक र
भौतिक पूवालधारको ववद्यमानिा,
(ग) यस्िै प्रकृतिका कामहरूमा उक्त सं स्थाको पूव ल अनुभव आदद ।
4.3

कुनै सं स्थाले उपदफा ४.२ वमोशजम आसय पत्र प्राप्त गरे मा सो प्राप्त गरे को तमतिले
६ मवहना तभत्र आफुले व्यवस्थापन गनल चाहे को सं रशक्षि क्षेत्रको ववस्िृि व्यवस्थापन
योजना ियार गरी स्वीकृतिको लातग राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ववभागमा
पेि गनुल पनेछ । यस्िो व्यवस्थापन योजना दे हायका पदातधकारीहरू रहे को एक
सतमतिले अध्ययन गरी आवश्यकिानुसार पररमाजलन गनल लगाई मातथ उल्लेशिि
उद्देश्य र आधारहरूको पररतधमा रही स्वीकृतिको लातग तसफाररस सवहि मन्त्रालयमा
पेि गनेछ ।
(क) महातनदे िक, रा. तन. िथा व.ज.सं . ववभाग

सं योजक

(ि) प्रतितनतध, वािावरण महािािा, वन िथा भू–सं रक्षण मन्त्रालय

सदस्य

(ग) प्रतितनतध, अथल मन्त्रालय

सदस्य

(घ) प्रस्िावकको कायलकारी प्रमुि

सदस्य

(ङ) इकोलोशजष्ट, रा.तन. िथा व.ज.स. ववभाग

सदस्य-सशचव

4.4 उपदफा ४.३ वमोशजमको सतमतिले व्यवस्थापन योजनाको सम्बन्धमा र अन्य
आवश्यक ववषयमा प्राववतधक राय परामिल प्राप्त गनल आवश्यकिा अनुसार उपसतमति
गठन गनल वा सम्बशन्धि ववषयका वविेषज्ञहरूलाई आफनो वैठकमा आमन्त्रण गनल
सक्नेछ ।
4.5 उपदफा ४.३ वमोशजमको व्यवस्थापन योजनामा अन्य कुराहरूको अतिररक्त दे हायका
कुराहरू अतनवायल रुपमा उल्लेि भएको हुन ु पनेछ :
(क) सं रशक्षि क्षेत्रको वववरण: नाम, तसमाना, क्षेत्रफल
(ि) व्यवस्थापनको िररका
(ग) जैववक ववववधिा सं रक्षणका िररकाहरू,
(घ) पयाल-पयलटन प्रवद्वल नका उपायहरू,
(ङ) सं रशक्षि क्षेत्र वरपर स्थानीय स्िरमा आय एवं रोजगारी अतभवृवद्धका अवसर र
च ुनौिीहरू
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(च) राजश्वको उठ्िी र सो को वााँडफााँडसं ग सम्बशन्धि ववषयहरू
(छ) वािावरण सं रक्षण ऐन र तनयमावली वमोशजम वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसं ग
सम्बशन्धि कुराहरू
(ज) प्राकृतिक सम्पदा िथा श्रोिहरूको वववरण र
(झ) अन्य उपयोगी र सान्दतभलक ववषयहरू
4.6 उपदफा ४.३ वमोशजम पेि हुन आएको उपयुक्त व्यवस्थापन योजनालाई श्री ५ को
सरकारले स्वीकृि गनेछ र त्यस्िो व्यवस्थापन योजना पेि गने इच्छु क गैर सरकारी
वा अन्य सं स्थासाँग अवतध िोकी व्यवस्थापन सम्झौिा गनेछ ।
5.

सुरक्षा व्यवस्था
5.1

प्रस्िावकले श्री ५ को सरकारलाई सम्झौिा वमोशजम व्यवस्थापन गनल ददइएका
सं रशक्षि क्षेत्रहरूको भरपदो र ववश्वसनीय सुरक्षाको पूण ल प्रत्याभूति ददलाउनु पनेछ ।

5.2

सम्झौिा वमोशजम व्यवस्थापन गनल ददइएका सं रशक्षि क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लातग
सम्बशन्धि व्यवस्थापकबाट अनुरोध भै आएमा ित्कालको लातग श्री ५ को सरकारले
त्यस्िो सुरक्षाको प्रबन्ध गनेछ ।

5.3

सम्झौिा वमोशजम व्यवस्थापन गनल ददइएका सं रशक्षि क्षेत्रहरूको सुरक्षाथल िवटएका
िाही नेपाली से नाको सुरक्षा टोलीसं ग उक्त सं रशक्षि क्षेत्रको लातग श्री ५ को
सरकारको िफलबाट सम्पकल अतधकारीको रुपमा िवटने सं रक्षण अतधकृि माफलि
समन्वय कायम गररनेछ ।

6.

कमलचारी सम्बन्धी व्यवस्था
6.1

सम्बशन्धि सं स्था र श्री ५ को सरकारबीच सम्पकल स्थापना गनल र मुद्दा हे ने प्रयोजनको
लातग श्री ५ को सरकारले सम्पकल अतधकारीको रुपमा एकजना सं रक्षण अतधकृि
िोक्नेछ ।

6.2

मन्त्रालयले सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गैर सरकारी वा अन्य सं स्थालाई गनल
ददएपतछ श्री ५ को सरकारको स्वीकृि दरवन्दीमा त्यहााँ कायलरि तनजामिी एव अन्य
कमलचारीहरूलाई वफिाल वोलाउनेछ । िर व्यवस्थापन कायल योजनामा उल्लेि भएका
वा सम्बशन्धि सं स्थाले आवश्यक ठहयालएका केही कमलचारीहरूलाई सो सं स्थाको
अनुरोधमा मन्त्रालयले प्रचतलि कानून वमोशजम काजमा िटाउन सक्नेछ।
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6.3

सम्झौिा वमोशजम व्यवस्थापन गनल ददइएका सं रशक्षि क्षेत्रहरू तभत्र प्रचतलि कानूनले
कसू र ठहररने कायलको अनुसन्धान िहकीकाि गने प्रयोजनको लातग श्री ५ को
सरकारले आवश्यक सं ख्यामा कमलचारीहरू िटाउन सक्नेछ ।

6.4 उपदफा ६.१ वमोशजम सम्पकल अतधकारी वा उपदफा ६.२ वमोशजम काजमा
िवटएका कमलचारी र उपदफा ६.३ वमोशजमका कमलचारीहरूको पाररश्रतमक र अन्य
सुववधाहरू सम्बशन्धि सं स्थाले व्यहोनुल पनेछ ।
7.

व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
7.1

सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गने सं स्थाले राविय तनकुन्ज िथा वन्यजन्िु सं रक्षण ऐन,
२०२९ का प्रावधानहरूको पूण ल प्रतिवद्धिाका साथ पालना गनुल पनेछ ।

7.2

सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गनल इच्छु क गैर सरकारी वा अन्य सं स्थाले सं रशक्षि
क्षेत्र वरपर रहे का वातसन्दाहरूलाई लशक्षि गरी हाल सं चातलि मध्यविी क्षेत्र र
सामुदावयक ववकासका कायलिमहरूलाई तनरन्िरिा ददन छु ट्टै सं स्थागि सं यन्त्रको
व्यवस्था गनुल पनेछ ।

7.3

सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गने सं स्थाले प्रचतलि कानून िथा राविय तनकुन्जको
सै द्धाशन्िक अवधारणाको प्रतिकूल नहुने गरी तनकुन्ज क्षेत्र तभत्र व्यवस्थापन कायल
योजनामा

उल्लेि

भए

वमोशजम

वािावरणमैत्री

रुपमा

अत्यावश्यक

भौतिक

पूवालधारहरूको मात्र तनमालण िथा ववकास गनल सक्नेछ । यस्िो पूवालधार तनमालणको
लातग ववभागबाट छु ट्टै सहमति तलनु पनेछ ।
7.4 सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन शजम्मा तलने सं स्थाले सो क्षेत्र तभत्र राविय तनकुन्ज िथा
वन्यजन्िु सं रक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा उल्लेशिि कामहरूको अतिररक्त
दे हायका कामहरू गनल गराउन पाउने छै न ।
क.

वनस्पतिको ववकासमा अवरोध पु¥याउने, जीवजन्िुको वासस्थानमा हानी
नोक्सानी पु¥याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप ववगाने वा तसमसार क्षेत्रको
पयालवरणीय शस्थतिमा प्रतिकूल असर पुयालउने ।

ि.

जलचर वा अन्य कुनै वकतसमका जनावर, पिुपञ्छी वा जीवजन्िुलाई कुनै
वकतसमबाट हानी नोक्सानी पु¥याउने ।

ग.

सं रशक्षि क्षेत्र वररपररका स्थानीय वातसन्दाको सामाशजक रीतिररवाजमा अवरोध
पुग्ने कायल गने गराउने वा वाटोघाटो, िोलानालाको तनवालध उपयोग जस्िा
पारम्पररक अतधकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ,
13
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घ.

साववक वमोशजम उपयोग गररदैं आएको िानेपानीको आपूतिलमा कुनै वकतसमको
अवरोध पुयालउने वा जलश्रोिको उपयोगमा कुनै वकतसमको िुल्क वा दस्िूर
लगाउने ।

7.5

व्यवस्थापनको शजम्मा तलने सं स्थाले कुनै िररकाबाट सं रशक्षि क्षेत्र तभत्रका जडीवुटी
लगायिका वन पैदावार, वन्यजन्िु, जलश्रोि एवं अन्य प्राकृतिक श्रोिहरूको सं कलन,
वेचवविन वा अन्य कुनै वकतसमबाट उपयोग वा हक हस्िान्िरण गनल पाउने छै न ।

8.

अनुगमन िथा मूल्यांकन
8.1

तनकुन्ज, आरक्ष वा सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गैर सरकारी सं स्था वा अन्य
सं स्थालाई ददए पतछ त्यस्िा सं स्थाहरूले िी क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन िोवकएको ििल
अनुसार गरे नगरे को तनरन्िर अनुगमन र मूल्यांकन गने व्यवस्था तमलाइनेछ ।
िोवकएको ििल अनुसार व्यवस्थापन नगरे को अवस्थामा त्यस्िो क्षेत्र वफिाल तलने र
त्यस्िो सं स्थालाई दण्ड, सजााँय गने व्यवस्था पतन गररनेछ ।

8.2 सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापनको शजम्मा तलने सं स्थाले प्रत्येक आतथलक वषल समाप्त
भएको दुई मवहना तभत्र सो क्षेत्रको भौतिक शस्थति िथा पयालवरणीय एवं जैववक
ववववधिा सम्बन्धी ववस्िृि िथ्यहरू, सं रक्षण िथा व्वस्थापनको क्षेत्रमा अशघल्लो
आतथलक वषलमा भए गरे का कायलहरू स्पष्ट िुल्ने गरी पररमाण सवहिको वववरणात्मक
प्रतिवेदन रा.तन. िथा व.ज.सं . ववभाग माफलि श्री ५ को सरकार समक्ष पेि गनुल
पनेछ ।
8.3

व्यवस्थापन हस्िान्िरण गररएको सं रशक्षि क्षेत्रको सं रक्षण, ववकास र व्यवस्थापन
कायलमा सघाउ पुयालउन वन िथा भू–सं रक्षण मन्त्रालयले आवश्यक तनयमावलीको
िजुम
ल ा गरी स्वीकृतिको तनतमत्त श्री ५ को सरकारमा पेि गनुल पनेछ ।

9.

ववववध
9.1

सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गने शजम्मा पाएको सं स्थाले सो प्रयोजनको लातग स्वदे ि
वा ववदे िबाट ऋण, अनुदान, दान–दािव्य वा अन्य कुनै वकतसमको सहायिा प्राप्त
गरे मा सो को जानकारी सावलजतनक रुपमा प्रकाशिि गनुल पनेछ ।

9.2

सं रशक्षि क्षेत्रको व्यवस्थापन गने शजम्मा पाएको सं स्थाले सो प्रयोजनको लातग स्वदे ि
वा ववदे िबाट ऋण, अनुदान, दान–दािव्य वा अन्य कुनै वकतसमको सहायिा प्राप्त
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गने तसलतसलामा श्री ५ को सरकारले कुनै वकतसमको दावयत्व वहन गने वा जमानी
बस्ने छै न ।
9.3

गैर सरकारी सं स्थाहरूलाई व्यवस्थापन गनल ददइएका सं रशक्षि क्षेत्रहरू तभत्र अध्ययन,
अनुसन्धान गदाल तनशस्कएका पररणामहरूको हकातधकार श्री ५ को सरकारमा समेि
रहने गरी अनुसन्धान नतिजा प्रकाशिि गनुप
ल नेछ ।
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