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कञ्चनजङ्घा संरक्षण के्षत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

२०६४।१२।२० 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनिकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभिक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरूको नाम “कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन 
ननयमावली, २०६४” रहेको छ ।  

  (२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ ।  

 

२.  पररिाषाः ष्ट्रवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सभझनपुछथ ।  

(ख) “आमा समूह वा मष्ट्रहला समूह” िन्नाले ननयम १३ को उपननयम (२) 
बमोशजम गठन िएका उपिोक्ता समूह सभझनपुछथ । 

(ग) “उपिोक्ता समूह” िन्नाले ननयम १३ बमोशजम गठन हनुे उपिोक्ता समूह 
सभझनपुछथ र सो िव्दले आमा समूह वा मष्ट्रहला समूहसमेतलाई 
जनाउ“दछ ।  

(घ) “ऐन” िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ 
सभझनपुछथ ।  

(ङ) “कायथयोजना” िन्नाले ननयम ९ बमोशजमको कायथयोजना सभझनपुछथ । 

(च) “पररषद्” िन्नाले ऐनको दफा १६ख. बमोशजम संरक्षण क्षेत्रको 
व्यवस्थापन गने शजभमेवारी पाई ननयम १० बमोशजम गदठत संरक्षण क्षेत्र 
व्यवस्थापन पररषद् सभझनपुछथ ।  
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(छ) “मन्त्रालय” िन्नाले वन तथा ि–ूसंरक्षण मन्त्रालय सभझनपुछथ ।  

(ज) “व्यवस्थापन योजना” िन्नाले ननयम ६ बमोशजमको व्यवस्थापन योजना 
सभझनपुछथ ।  

(झ) “ष्ट्रविाग” िन्नाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ष्ट्रविाग     

सभझनपुछथ ।  

(ञ) “संरक्षण क्षेत्र” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोशजम नेपाल सरकारले घोषणा 
गरेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र सभझनपुछथ ।  

(ट) “संरक्षण अनिकृत” िन्नाले ननयम ५७ को उपननयम (१) बमोशजम 
ष्ट्रविागले खटाएको संरक्षण अनिकृत वा प्रमखु संरक्षण अनिकृत  

सभझनपुछथ । 

(ठ) “सनमनत” िन्नाले ननयम १५ बमोशजम गठन हनुे उपिोक्ता सनमनत 
सभझनपुछथ ।  

 

पररच्छेद–२ 

संरक्षण क्षते्रको सीमाना र कायाथलय स्थापना 

३.  संरक्षण क्षते्रको सीमानाः संरक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोशजम नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी घोषणा गरे बमोशजम हनुेछ ।  

 

४.  कायाथलयको स्थापनाः संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लानग पररषद्ले आफ्नो 
कायाथलयको स्थापना गनथ र आवश्यकतानसुार सभपकथ  कायाथलय खोल्न सक्नेछ ।  

 

५.  संरक्षण क्षते्रको इलाका ष्ट्रविाजन र इलाका कायाथलयः (१) पररषद्ले संरक्षण क्षते्रको 
संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लानग स्थानीय गाउँ ष्ट्रवकास सनमनत तथा समदुायमा आिाररत 
संघ, संस्थासँग समन्वय गरी संरक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकता अनसुार ष्ट्रवनिन्न संरक्षण 
इलाकाहरूमा ष्ट्रविाजन गनथ सक्नेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशजम संरक्षण इलाका ष्ट्रविाजन गदाथ संरक्षण क्षेत्रको 
िौगोनलक स्वरूप, ष्ट्रवस्तार, बसोवास क्षेत्र र प्राकृनतक सीमानालाई आिार मानु्न पनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजम ष्ट्रविाजन गररएको संरक्षण इलाकाहरूमा पररषद्ले 
आवश्यकता अनसुार संरक्षण इलाका कायाथलयहरू स्थापना गनथ सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद –३ 

संरक्षण क्षते्रको व्यवस्थापन योजना तथा कायथयोजनाको तजुथमा र स्वीकृनत 

६. व्यवस्थापन योजना तजुथमा र स्वीकृनतः (१) पररषद्ले सभबशन्ित उपिोक्ता समूह र 
सनमनतसँग समन्वय गरी संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लानग अनसूुची–१ 
बमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाइ पाँच वषथको लानग व्यवस्थापन योजना तजुथमा गनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम व्यवस्थापन योजना तजुथमा गदाथ पररषद्ले उपिोक्ता 
समूह र सनमनतका अध्यक्षको बैठक बोलाई व्यवस्थापन योजना तजुथमा सभबन्िमा 
छलफल गने र राय सझुाव संकलन गनेछ र त्यसरी संकलन िएको राय सझुावको 
आिारमा व्यवस्थापन योजना तजुथमा गनुथपनेछ ।  

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम व्यवस्थापन योजना तजुथमा गदाथ प्राष्ट्रवनिक 
सेवा आवश्यक परेमा पररषद्ले सभबशन्ित ष्ट्रवषयका प्राष्ट्रवनिकहरूको सेवा नलन सक्नेछ ।  

(४) उपननयम (१) र (२) बमोशजम तजुथमा गररएको व्यवस्थापन योजनालाई 
पररषद्को बैठकबाट पाररत गरी स्वीकृनतका लानग अध्यक्षले ष्ट्रविाग समक्ष पेि गनुथ  
पनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम ष्ट्रविागसमक्ष पेि हनु आएको व्यवस्थापन 
योजनालाई देहायका पदानिकारी रहेको सनमनतले अध्ययन गरी पररमाजथन गनथ आवश्यक 
देखेमा पररमाथजन गरी नसफाररससाथ स्वीकृनतको लानग ष्ट्रविागमा पेि गनेछः–  

(क) उप–महाननदेिक, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु 

संरक्षण ष्ट्रविाग      – संयोजक 

(ख) अनिकृत प्रनतनननि, वातावरण महािाखा,  

वन तथा ि–ूसंरक्षण मन्त्रालय    – सदस्य 
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(ग) अनिकृत प्रनतनननि, योजना तथा जनिशक्त 

 महािाखा, वन तथा ि–ूसंरक्षण मन्त्रालय  – सदस्य 

(घ) संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गनथ शजभमेवारी  

पाएको संस्थाको अध्यक्ष    – सदस्य 

(ङ) व्यवस्थापन अनिकृत, राष्ट्रिय ननकुञ्ज  

तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग   – सदस्य–सशचव 

(६) उपननयम (५) बमोशजमको सनमनतले व्यवस्थापन योजना र तत्सभबन्िी अन्य 
ष्ट्रवषयमा प्राष्ट्रवनिक राय परामिथको लानग प्राष्ट्रवनिक उपसनमनत गठन गनथ सक्नेछ र त्यस्तो 
उपसनमनत गठन निएकोमा सभबशन्ित ष्ट्रविेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ । 

(७) उपननयम (४) बमोशजम पेि हनु आएको व्यवस्थापन योजना ष्ट्रविागले 
अध्ययन गरी सोही रूपमा वा पररमाजथन वा संिोिन गनथ आवश्यक देखेमा पररमाजथन वा 
संिोिन गरी स्वीकृत गनेछ ।  

(८) उपननयम (७) बमोशजम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको पालना गनुथ पररषद् 
र सभबशन्ित सवैको कतथव्य हनुेछ ।  

 

७. व्यवस्थापन योजनामा संिोिनः ननयम ६ बमोशजम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा कुनै 
संिोिन गनुथ परेमा ननयम ६ बमोशजमको प्रष्ट्रिया अवलभबन गनुथपनेछ । 

तर व्यवस्थापन योजनाको अनसूुचीमा उशल्लशखत कायथिमहरूमा कुनै हेरफेर वा 
संिोिन गनुथ परेमा पररषद् स्वयभले हेरफेर वा संिोिन गनथ सक्नेछ ।  

 

८. व्यवस्थापन योजनाको पनुः तजुथमाः स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कायाथन्वयन अवनि 
समाप्त िएपनछ पनन पररषद्ले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गने शजभमेवारी पाएको अवनि 
कायमै रहेमा पनुः ननयम ६ बमोशजम व्यवस्थापन योजना तजुथमा गरी कायाथन्वयन   
गनेछ ।  
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 ९. कायथयोजना तजुथमा र स्वीकृत गनेः (१) ननयम ६ को उपननयम (७) बमोशजम स्वीकृत 
व्यवस्थापन योजनाले ननददथष्ट गरे बमोशजम प्रत्येक उपिोक्ता सनमनतले मातहतका उपिोक्ता 
समूहसँग छलफल गरी अनसूुची–२ बमोशजमका ष्ट्रववरणहरू खलुाई आफ्नो क्षेत्रनित्रको 
प्राकृनतक स्रोत र वातावरणको संरक्षण, प्राकृनतक सभपदाको सन्तनुलत उपयोग तथा 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लानग कायथयोजना तजुथमा गरी स्वीकृनतको लानग पररषद्को 
कायाथलयमा पेि गनुथ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतले कायथयोजना तजुथमा गदाथ पाँच वषथको 
अवनिको लानग तजुथमा गनुथ पनेछ । यसरी तजुथमा गररएको कायथयोजनामा पाँच वषथ नित्र 
सञ्चालन गररने सभपूणथ कायथिमको लक्ष्य वाष्ट्रषथक रूपमा छुष्ट्रटृने गरी ष्ट्रविाजन गनुथ   
पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम पेि हनु आएको कायथयोजनालाई अध्यक्षले 
पररषद्को बैठकमा प्रस्ततु गनेछ त्यस उपर कुनै संिोिन गनुथपने िएमा सो समेत गरी 
कायथयोजनालाई पररषद्ले स्वीकृत गनेछ ।  

(४) सनमनतले कायथयोजना वनाउने नसलनसलामा कुनै प्राष्ट्रवनिक सहयोग उपलब्ि 
गराउन पररषद्समक्ष अनरुोि गरेमा त्यस्तो प्राष्ट्रवनिक सेवा उपलब्ि गराउने व्यवस्था 
पररषद्ले गनेछ ।  

 

पररच्छेद –४ 

पररषद्को गठन तथा काम, कतथव्य र अनिकार 

१०.  संरक्षण क्षते्र व्यवस्थापन पररषद्को गठनः (१) कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनको लानग देहायबमोशजमको एक कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद् 
गठन हनुेछः– 

(क) संरक्षण क्षेत्रनित्रका उपिोक्ता सनमनतका अध्यक्षहरू –सदस्य 

(ख) सनमनतमा आमा वा मष्ट्रहला समूहबाट प्रनतनननित्व  

गरररहेका मष्ट्रहला सदस्यले प्रत्येक गाउँ ष्ट्रवकास 

सनमनतबाट एकएक जनाको प्रनतनननित्व हनुे गरी  
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आफूहरूमध्येबाट छानेका चार जना   –सदस्य 

(ग) सनमनतमा सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको तफथ बाट 

प्रनतनननित्व गरररहेका सदस्यमध्येबाट एक जना –सदस्य 

(घ) संरक्षण क्षेत्रनित्रका गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतहरूको  

प्रनतनननित्व गने शजल्ला ष्ट्रवकास सनमनतका  

प्रनतनननि एक जना     –सदस्य 

(ङ) सनमनतनित्रका ष्ट्रपछनिएका वगथ, जानत वा सामाशजक  

 कायथकताथहरूमध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एकजना –सदस्य 

(च) संरक्षणको लानग उल्लेखनीय योगदान पयुाथएका वा  

ननवाथह गरेका संरक्षण क्षेत्रनित्रका व्यशक्तहरूमध्येबाट 

अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना   –सदस्य 

(२) पररषद्ले उपननयम (१) को खण्ि (क), (ख), (ग) र (ङ) का 
सदस्यमध्येबाट एक जना अध्यक्ष, एकजना सदस्य सशचव र एक जना कोषाध्यक्षको 
छनौट गनेछ । छनौट प्रष्ट्रिया पररषद् स्वयमले ननिाथरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम गदठत पररषद्ले पररषद् दताथको लानग अनसूुची–३ 
बमोशजमको ढाँचामा ष्ट्रविागसमक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(४) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन ददएमा ष्ट्रविागले आवश्यक छानष्ट्रवन गरी 
पररषद् दताथ गनथ उपयकु्त देखेमा पररषद्को दताथ गरी अनसूुची–४ बमोशजमको ढाँचामा 
प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 

  

११.  पररषद्को काम, कतथव्य र अनिकारः पररषद्को काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम 
हनुेछः–  

(क) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने र पररषद्को दैननक प्रिासन 
सञ्चालन गने, 
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(ख) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लानग व्यवस्थापन योजना तयार 
गने,  

(ग) स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कायाथन्वयन गने,  

(घ) सनमनतले पेि गरेको कायथयोजना स्वीकृत गने,   

(ङ) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास कायथ गनथ 
गराउन सनमनतलाई पररचालन गने,  

(च) संरक्षण क्षेत्रनित्रको स्रोत सािन वा संरक्षण सेवा उपलब्ि गराए वापत 
िलु्क तोक्ने,  

(छ) संरक्षण क्षेत्रनित्र संरक्षण क्षेत्र पयथटनसभबन्िी व्यवस्थापन गने वा गराउने, 

(ज) कायथयोजना बमोशजमका कायथिमहरू सञ्चालन गनथ सनमनतलाई रकम 
ष्ट्रवतरण गने,  

(झ) सनमनतले सञ्चालन गरेका संरक्षण तथा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास कायथिमहरूको 
ननयनमत रूपमा अनगुमन तथा मूल्यांकन गने र आवश्यकतानसुार ननदेिन 
ददने, 

(ञ) स्वीकृत कायथयोजना कायाथन्वयन गनथका लानग स्रोत जटुाउने,  

(ट) संरक्षण क्षेत्रनित्रका प्राकृनतक, िानमथक, सांस्कृनतक वा अन्य यस्तै प्रकारका 
महत्वपूणथ सभपदाहरूको संरक्षण र सभबिथन गने, 

(ठ) मष्ट्रहला, जनजानत, दनलत तथा ष्ट्रवपन्न वगथहरूको उत्थानको लानग ष्ट्रविेष 
कायथिमहरूको तजुथमा गरी कायाथन्वयन गने,  

(ि) पररषद्को वाष्ट्रषथक कायथिम, आयव्यय ष्ट्रववरण तथा लेखापरीक्षण 
प्रनतवेदनहरू उपिोक्ता समूह र सनमनतको िेला बोलाई सावथजननक गने र 
सो को एक एकप्रनत मन्त्रालय र ष्ट्रविागलाई उपलब्ि गराउने,  

(ढ) संरक्षण तथा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासमा संलग्न शजल्ला तथा स्थानीयस्तरका 
गैरसरकारी संघसंस्था तथा सरकारी ननकायहरूसँग आवश्यक समन्वय 
गने,  
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(ण) संरक्षण क्षेत्रको वहृत्तर ष्ट्रहतको लानग आवश्यक अन्य कायथहरू गने, 

गराउने ।  

 

१२. पररषद्को बैठकः (१) अध्यक्षको ननदेिन बमोशजम पररषद्को सदस्य सशचवले पररषद्को 
बैठक बोलाउने छ । 

(२) बैठकसभबन्िी कायथष्ट्रवनि पररषद् आफैं ले ननिाथरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–५ 

उपिोक्ता समूह र सनमनतको गठन, काम, कतथव्य र अनिकारसभबन्िी व्यवस्था 

१३.  उपिोक्ता समूहको गठनः (१) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण कायथमा सष्ट्रिय रूपमा सहिागी 
गराउन र सो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाि पाउने संरक्षण क्षेत्रनित्रका सभबशन्ित गाउँ ष्ट्रवकास 
सनमनत अन्तगथत वसोवास गरेका प्रत्येक घरिरुीको प्रनतनननित्व हनुे गरी उपिोक्ता समूह 
वा उपिोक्ता समूहहरू गठन गररनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम समूह गठन गदाथ संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनमा मष्ट्रहलाहरूको सष्ट्रिय सहिानगतालाई सनुनशित गराउन सभबशन्ित सनमनत 
अन्तगथतका मष्ट्रहला उपिोक्ताहरूको प्रनतनननित्व हनु ेगरी आवश्यक संख्यामा आमा समूह 
वा मष्ट्रहला समूह गठन गररने छ ।  

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम गठन िएका उपिोक्ता समूहहरू सभबशन्ित 
सनमनतको नसफाररसमा पररषद्को कायाथलयमा दताथ गनुथपनेछ र दताथ गने प्रयोजनका लानग 
अनसूुची–५ को ढाँचामा सभबशन्ित उपिोक्ता समूहको ष्ट्रविान र कायथयोजना संलग्न गरी 
पररषद्को कायाथलयमा ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा पररषद्ले सो समूहलाई दताथ 
गरी अनसूुची–६ को ढाँचामा प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(५) उपननयम (१) र (२) बमोशजमको उपिोक्ता समूहमा प्रत्येक घरिरुीबाट 
प्रनतनननित्व गने प्रनतनननिहरू समूहका सदस्य हनुेछन ्त्यस्तो सदस्यले आफूहरूमध्येबाट 
एकजना अध्यक्ष र एकजना सशचव छनौट गनेछन ्।  
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१४.  उपिोक्ता समूहको काम, कतथव्य र अनिकारः ननयम १३ बमोशजम गठन िएको उपिोक्ता 
समूहको काम, कतथव्य र अनिकार देहायबमोशजम हनुेछः– 

(क) वन, वन्यजन्त ु तथा प्राकृनतक सभपदाको संरक्षणका लानग जनचेतना 
अनिवषृ्ट्रि गने,  

(ख)  आफ्नो क्षेत्रका वन, वन्यजन्त ुतथा अन्य प्राकृनतक सभपदाको संरक्षण गने,  

(ग) आफ्नो क्षेत्रमा िएका पनतथ जग्गामा वकृ्षारोपण गने, 

(घ) आफूले शजभमा नलएको वा आफूलाई हस्तान्तरण िई आएका 
योजनाहरूको सञ्चालन र कायाथन्वयन गने, 

(ङ) आफ्नो क्षेत्र नित्रको वनको अनतिमण हनुबाट जोगाउने, 

(च) आफूले सभपन्न गरेका योजनाको सञ्चालन र ममथत सभिारको व्यवस्था 
नमलाउने, 

(छ) आफू मातहतका उपिोक्ताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविताको 
संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लानग पररचालन गने,  

(ज) आफ्नो क्षेत्रनित्र सञ्चालन हनुे योजनाहरू सभपन्न गनथ आवश्यक पने 
श्रमदान जटुाउने,  

(झ)  योजना सञ्चालन गनथ र ममथतसभिार गनथ सभबशन्ित सनमनतलाई आवश्यक 
सहयोग गने,  

(ञ) आफ्नो क्षेत्रमा सभपन्न िएका योजनाहरूको ममथतसभिार िलु्क 
उपिोक्ताहरूबाट संकलन गने, 

(ट) आफूले सञ्चालन गने कायथिमहरूको आनथथक तथा अन्य आवनिक 
ष्ट्रववरण उपिोक्ताहरूलाई िेला गराइ सावथजननक गने, 

(ठ) आफूले कायाथन्वयन गरेका योजनाको आभदानी खचथको ष्ट्रहसाव दरुुस्त 
राखी उपिोक्ताहरूलाई िेला गराइ जानकारी गराउने, 

(ि) आफूले सञ्चालन गने योजनाको वारेमा त्यस्तो योजना कायाथन्वयन गनुथ 
अशघ उपिोक्ताको िेला गराइ सभपूणथ ष्ट्रववरण सावथजननक गने,  
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(ढ) सनमनतले ददएको मागथदिथनको पालन गने, गराउने,  

(ण)  सभबशन्ित सनमनतले तोकेका अन्य कायथहरू गने ।  

 

१५.  उपिोक्ता सनमनतको गठनः (१) व्यवस्थापन योजना अनसुार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गनथका लानग पररषद्ले स्थानीय उपिोक्ता समूह र स्थानीय गाउँ ष्ट्रवकास 
सनमनतसँग समन्वय राखी एक गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतमा वढीमा दईु उपिोक्ता सनमनत गठन 
गनेछ ।  

  (२) उपिोक्ता सनमनतमा देहायबमोशजमका सदस्य रहने छनः्– 

(क) सनमनतअन्तगथतका उपिोक्ता समूहका अध्यक्षले  

आफूहरूमध्येबाट छानेको पाँच जना   –सदस्य 

(ख) सनमनतअन्तगथतका आमा समूह वा मष्ट्रहला समूहका  

अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेका तीनजना  –सदस्य 

(ग) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहका अध्यक्षले  

आफूहरूमध्येबाट छानेको एकजना   –सदस्य 

(घ) ष्ट्रपछनिएका वगथ, जानत वा सामाशजक 

कायथकताथहरूमध्येबाट एकजना    –सदस्य 

(ङ) सभबशन्ित गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतको अध्यक्ष     –पदेन सदस्य 

(३) उपननयम (२) को खण्ि (घ) बमोशजमको सदस्यको मनोनयन खण्ि  (क),   
(ख) र (ग) का सदस्यको िेलाले गनेछ । 

(४) सनमनतका सदस्यले उपननयम (२) को खण्ि (क), (ख), (ग) र (घ) 
बमोशजमका सदस्यमध्येबाट एक/एकजना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षको 
छनौट गनेछन ्। 

(५) सनमनतका पदानिकारीको छनौट प्रष्ट्रिया सनमनत आफैले ननिाथरण गरे 
बमोशजम  हनुेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 
 

 

11 

 

(६) सनमनतका पदानिकारी तथा सदस्यको पदावनि गठन िएको नमनतबाट पाँच 
वषथको हनुेछ । 

 

१६.  सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकारः सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार देहायबमोशजम 
हनुेछः– 

(क) वन, वन्यजन्त ुतथा प्राकृनतक सभपदाको संरक्षणका लानग जनचेतना 
अनिवषृ्ट्रि गने, 

(ख)  वन्यजन्त ुतथा प्राकृनतक सभपदाको संरक्षण गने गराउने,  

(ग)  वकृ्षारोपण गने वा गराउने,  

(घ)  पष्ट्रहरो तथा ि–ूक्षयको ननयन्त्रण गनथ कायथिम सञ्चालन गने,  

(ङ)  आफ्नो कायथक्षेत्रनित्रका स्थानीय वानसन्दाहरूको दैननक उपिोगको 
लानग आवश्यक पने वन पैदावार उपिोग गने तररका र िलु्क 
तोक्न,े 

(च) आफ्नो वाष्ट्रषथक तथा पञ्चवर्र्षीय कायथयोजना बनाउने, 

(छ) चररचरण गनथ वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको ष्ट्रकनसम, संख्या 
र िलु्क तोक्न,े  

(ज)  आफूले शजभमा नलएको वा आफूलाई हस्तान्तरण िई आएका 
योजनाहरूको सञ्चालन र कायाथन्वयन गने, 

(झ) संरक्षणको क्षेत्रको संरक्षणका लानग स्थानीयस्तरका गैर सरकारी 
संस्था र सामदुाष्ट्रयक संस्थालाई पररचालन गने, 

(ञ) योजनाको आभदानी र खचथको ष्ट्रहसाव दरुुस्त राखी उपिोक्ता 
समूहलाई जानकारी गराउने,  

(ट) ष्ट्रवनिन्न दात ृ संघ संस्था एवं व्यशक्तबाट प्राप्त अनदुान सहयोगबाट 
संरक्षण तथा ष्ट्रवकास ननमाथणका कायथिम कायथयोजनाको लक्ष्य 
अनरुूप सञ्चालन गने गराउने, 
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(ठ) स्वीकृत व्यवस्थापन योजना वा कायथयोजना बमोशजमका 
कामकारबाही गने गराउने,  

(ि) ननयमावलीको उदे्दश्य पूनतथका लानग पररषद्का अध्यक्षले ददएको 
मागथदिथनको पालना गने गराउने,  

(ढ) पररषद्ले समय समयमा माग गरेको ष्ट्रववरण पेि गने, 

(ण) ननयनमत रूपमा कायथप्रगनत ष्ट्रववरण तयार गरी पररषद्को 
अध्यक्षसमक्ष पेि गने, 

(त) संरक्षण क्षेत्रअन्तगथतका अन्य सनमनतसँग आवश्यक समन्वय राखी 
कायथ गने,  

(थ) आफ्नो मातहतका उपिोक्ता समूहलाई खण्ि (क) देशख (ञ) 
सभमका कुराहरू सभपन्न गनथ वा गराउन पररचालन गने, 

नतनीहरूबीच समन्वय गने र नतनीहरूका कायथिमहरूको अनगुमन 
गने, 

(त) सनमनतको क्षेत्रनित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हनुे पयथटनसँग 
सभबशन्ित व्यवसायहरू (होटल, लज, शचयापसलहरू र 
क्याभपसाइटहरू आदद) को लगत राखी स्तर ननिाथरण गने र 
त्यस्ता व्यवसायीहरूबाट नलन पाउने िलु्क ननिाथरणको लानग 
पररषद्समक्ष पेि गने, 

(थ) संरक्षण क्षेत्रको ष्ट्रहतको लानग आवश्यक देशखएका अन्य काम गने 
गराउने ।  

 

१७. सनमनतको बैठक तथा कायथष्ट्रवनिः (१) सनमनतको बैठक प्रत्येक तीन मष्ट्रहनामा कभतीमा 
एक पटक वस्नेछ ।  

(२) सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा सनमनतको 
सशचवले बोलाउने छ ।  

(३) कभतीमा एकाउन्न प्रनतित सदस्यको उपशस्थनत िएमा बैठकको लानग 
गणपूरक संख्या पगेुको माननने छ ।  
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(४) बैठकको अध्यक्षता सनमनतको अध्यक्षले र ननजको अनपुशस्थनतमा उपाध्यक्षले 
गनेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दवैुको अनपुशस्थनतमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको 
सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(५) बैठकको ननणथय सामान्य बहमुतबाट गररनेछ र मत बराबर िएमा अध्यक्षता 
गने व्यशक्तले ननणाथयक मत ददनेछ ।  

(६) बैठकको ननणथय अध्यक्षता गने व्यशक्त र सशचवद्वारा प्रमाशणत गरी अद्यावनिक 
रूपमा राख्न ुपनेछ ।  

(७) सनमनतको बैठकमा आवश्यकतानसुार कुनै प्राष्ट्रवनिक वा ष्ट्रविेषज्ञलाई 
आमन्त्रण गनथ सष्ट्रकनेछ ।  

(८) कुनै महत्वपूणथ ष्ट्रवषयमा छलफल र ननणथय गनुथ परेमा सनमनतको कुल सदस्य 
संख्याको कभतीमा एक नतहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन नलशखत रूपमा माग गरेमा वा 
मातहतका उपिोक्ता समूहका अध्यक्षहरूको कुल संख्याको कभतीमा पच्चीस प्रनतितले 
बैठक वोलाउन सनमनतको अध्यक्षलाई नलशखत रूपमा अनरुोि गरेमा अध्यक्षले सनमनतको 
बैठक बोलाउन ुपनेछ ।  

 

१८.  सनमनतको दताथसभबन्िी व्यवस्थाः (१) ननयम १५ बमोशजम पष्ट्रहलो पटक सनमनत गठन 
िएपनछ दताथको लानग अनसूुची-५ बमोशजमको ढाँचामा आफ्नो ष्ट्रविानसमेत संलग्न राखी 
पररषद्को कायाथलयसमक्ष ननवेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा पररषद्ले सो सनमनत दताथ गरी 
अनसूुची–६ बमोशजमको ढाँचामा प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम एक पटक दताथ िै सकेको सनमनतका पदानिकारी र 
सदस्यको पदावनि समाप्त िएपनछ पनुः ननवाथशचत हनुे सनमनतका पदानिकारी तथा 
सदस्यको नामावली सनमनतका अध्यक्षले पररषद्समक्ष पेि गनुथ पनेछ । 

 

१९.  उप–सनमनत गठन गनथ सक्नःे (१) सनमनतले यस ननयमावली बमोशजम आफूलाई 
सशुभपएको कामलाई व्यवशस्थत रूपले सभपादन गनथ वा गराउन उपसनमनत गठन गनथ 
आवश्यक देखेमा ष्ट्रवषयगत उप–सनमनत गठन गनथ सक्नेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशजम गदठत उप–सनमनतको काम, कतथव्य, अनिकार र 
कायाथवनि सनमनतले त्यस्तो उपसनमनत गठन गदाथका वखत ननिाथरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

 

२०.  सनमनतको ष्ट्रवघटनः (१) कुनै सनमनतको कामकारबाहीका सभबन्िमा पररषद्ले अनगुमन 
गदाथ वा कुनै उपिोक्ताले नलशखत रूपमा देहायको अवस्था ष्ट्रवद्यमान रहेको िनी उजरुी 
गरेमा र त्यस्तो उजरुी मनानसब देशखएमा पररषद्ले सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ सक्नछेः– 

(क)   कायथयोजना स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत कायथयोजना ष्ट्रवपरीत कुनै 
कायथ गरेको, 

(ख)  ननयम १६ बमोशजमका काम, कतथव्य र शजभमेवारी पूरा नगरेमा वा 
गनथ नसकेको, 

(ग) कुनै कायथिम सञ्चालन र सभपन्न गनथ प्राप्त रकम तथा ननयम २१ 
बमोशजमको कोषको दरुूपयोग वा ष्ट्रहनानमना गरेको, 

(घ)  कुनै कारणले आफूलाई सशुभपएको दाष्ट्रयत्व पूरा गनथ नसकेको, 

(ङ) स्थानीय उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत ष्ट्रवपरीत कुनै काम गरेको वा 
उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत संरक्षण गनथ नसकेको । 

(२) पररषद्ले सभबशन्ित सनमनतलाई आफ्नो शजभमेवारी ननवाथह गनथ वा आफ्नो 
कामकारबाहीमा सिुार गनथ ननदेिन ददन वा असल ननयतले काम गदाथ ऐन र यस 
ननयमावली ष्ट्रवपरीत कुनै कायथ िएमा वा कुनै त्रटुी िएमा ननदेिन ददई सच्याउन लगाउन 
सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतको ष्ट्रवघटन गनुथअशघ ष्ट्रवघटन गनुथ पनाथको 
कारण खोली पैंतीस ददनको भयाद ददई सभबशन्ित सनमनतसँग स्पष्टीकरण माग गनुथ     

पनेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोशजम स्पष्टीकरण माग गररएकोमा सनमनतले ननिाथररत 
अवनि नितै्र स्पष्टीकरण पेि गनुथ पनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम पेि गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा 
पररषद्ले आफ्ना सदस्यमध्येबाट तीन जनाको एक टोली गठन गरी सनमनतको काम 
कारबाहीको आवश्यक छाननबन गराउन सक्नेछ ।  
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(६) उपननयम (५) बमोशजम छाननबन गदाथ उपननयम (१) को अवस्था ष्ट्रवद्यमान 
रहेको र उपननयम (२) बमोशजम ददएको ननदेिनको पालना पनन नगरेको प्रनतवेदन प्राप्त 
िएमा पररषद्ले त्यस्तो सनमनत ष्ट्रवघटन गनेछ ।  

(७) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै सनमनतका 
दईुनतहाई सदस्यले त्यस्तो सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ पररषद्समक्ष कारण खलुाई नलशखत 
अनरुोि गरेमा पररषद्ले आवश्यक छाननबन गरी त्यस्तो सनमनत ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ ।  

(८) उपननयम (६) वा (७) बमोशजम कुनै सनमनत ष्ट्रवघटन िएमा पररषद्ले पनुः 
अको सनमनत गठन गनथ सक्नेछ । त्यसरी गठन हनुे सनमनतको पदावनि पररषद्को बाँकी 
अवनिको लानग मात्र कायम रहनेछ । 

(९) उपननयम (८) बमोशजम अको सनमनत गठन निएसभमका लानग ष्ट्रवघटन 
गररएको सनमनतले सभपादन गदै आएको कामकारबाही पररषद् स्वयमंले नै गनेछ ।  

 

२१.  सनमनतको कोषः (१) सनमनतको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका 
रकमहरू रहनेछनः– 

(क) ननयम १६ को खण्ि (ङ) बमोशजम उपिोक्ता सनमनतले तोके 

बमोशजमको िलु्क, 

(ख) ननयम २९ को उपननयम (१) बमोशजम सनमनतलाई प्राप्त हनु े
रकम, 

(ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यशक्तबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(घ) सामदुाष्ट्रयक वनबाट प्राप्त हनुे रकमबाट पररषद्ले तोकेको रकम, 

(ङ) वन पैदावार उपिोगबाट प्राप्त रकम, 

(च) गैरकाष्ठ वन पैदावार र जिीवटुी उपिोग गनथ नसफाररस ददएवापत 
प्राप्त हनुे रकम, 

(छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(२) कुनै संघ संस्थाबाट कुनै ष्ट्रकनसमको सहयोग प्राप्त िएमा सो कुराको 
जानकारी यथािीघ्र पररषद्लाई ददन ुपनेछ ।  
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(३) उपननयम (१) बमोशजम जभमा हनुे रकम कुनै वाशणज्य बैंकमा खाता खोली 
राख्न ुपनेछ र त्यसको संचालन सनमनतको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट 
हनुेछ ।  

 

२२.  सनमनतको खचथः (१) सनमनतले आफूलाई प्राप्त िएको रकम कायथयोजनाले ननददथष्ट गरेको 
कायथिममा खचथ गनुथ पनेछ । 

(२) सनमनतको तफथ बाट गनुथपने खचथ र अन्य प्रिासननक खचथ सनमनतको कोषबाट 
व्यहोररनेछ ।  

तर प्रिासननक खचथ सनमनतको कुल खचथको पच्चीस प्रनतितिन्दा बढी हनुेछैन ।  

 

२३.  सनमनतको लेखापरीक्षणः (१) सनमनतको लेखाको लेखापरीक्षण प्रत्येक आनथथक वषथ समाप्त 
िएको छ मष्ट्रहनानित्र पररषद्ले ननयकु्त गरेको दताथवाल लेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम लेखापरीक्षण गदाथ लेखापरीक्षकले हेनथ चाहेको शे्रस्ता 
कागजात तथा ष्ट्रहसाबष्ट्रकताब सनमनतको अध्यक्ष समक्ष माग गनथ सक्नेछ र त्यसरी माग 
िएकोमा माग िए बमोशजमको शे्रस्ता कागजात तथा ष्ट्रहसाब ष्ट्रकताव उपलब्ि गराउन ु
अध्यक्षको कतथव्य हनुेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम लेखापरीक्षकबाट िएको लेखापरीक्षणको प्रनतवेदनको 
एकप्रनत पररषद्समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।  

(४) लेखापरीक्षणको प्रनतवेदनबाट सनमनतको कुनै पदानिकारीले आनथथक दरुूपयोग 
गरेको पाइएमा पररषद्ले सो रकम ननजबाट तरुुन्त असलु उपर गनुथपनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम रकम असलु उपर हनु नसकेमा प्रचनलत 
कानूनबमोशजम सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गनुथपनेछ र सो प्रयोजनका लानग सभबशन्ित 
ननकायलाई पररषद्ले अनरुोि गनेछ ।  

 

पररच्छेद –६ 

पररषद्को आनथथक व्यवस्था 
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२४. िलु्क वा दस्तरु लगाउन सक्नःे (१) पररषद्ले संरक्षण क्षेत्रको दीगो संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लानग देहाय बमोशजमका िलु्क वा दस्तरु ननिाथरण गरी असूल 
गनथ सक्नेछः– 

(क) संरक्षण क्षेत्रनित्र पयथटक प्रवेि वापतको प्रवेि िलु्क,  

(ख) पवथतारोहीहरू र पदयात्रीहरूबाट प्राप्त हनुे सरसफाइ िलु्क, 

(ग) संरक्षण क्षेत्र नित्रका वन पैदावार र जिीवटुी संकलन र 
ओसारपसार गनथ अनमुनत ददए वापतको दस्तरु, 

(घ) संरक्षण क्षेत्रनित्र व्यापाररक प्रयोजनको लानग िकुमेण्री वा ष्ट्रफचर 
ष्ट्रफल्म छायांकन अनमुनत ददएवापतको दस्तरु,  

(ङ) संरक्षण क्षेत्रनित्र हेनलकप्टर वा अन्य उपकरण अवतरणवापतको 
दस्तरु,   

(च) संरक्षण क्षेत्रनित्र अन्य कुनै मनोरञ्जनात्मक वा रोमाञ्चकपूणथ   
(वंजी जशभपङ्ग, माउण्टेन वाइष्ट्रकङ्ग, कनोइङ, स्कीङ्ग, रक क्लाइष्ट्रवङ्ग, 

ह्ांग ग्लाइनिङ्ग, पारा ग्लाइनिङ्ग आदद) कायथ गनथ अनमुनत 
ददएवापतको दस्तरु, 

(छ) संरक्षण क्षेत्रनित्र पयथटन सेवा सञ्चालन गनथ अनमुनत ददए वापतको 
दस्तरु,  

(ज) संरक्षण क्षेत्रनित्र लघ ुजलष्ट्रवद्यतु पररयोजना सञ्चालन अनमुनत ददए 
वापतको दस्तरु,  

(झ) पररषद्ले आफ्नै वा आफूलाई प्राप्त हनु आएको अन्य स्रोतबाट 
ननमाथण िएको ऊजाथ (लघ ु जल ष्ट्रवद्यतु, सौयथ ऊजाथ, वाय ु ऊजाथ 
आदद) बाट उत्पादन हनुे ऊजाथ ष्ट्रविीबाट प्राप्त हनुे दस्तरु, र 

(ञ) मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई तोकेका अन्य ष्ट्रवषय वापत प्राप्त हनुे 
िलु्क वा दस्तरु । 
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(२) उपननयम (१) मा उशल्लशखत कुराहरूमध्ये कुनै कायथको अनमुनतपत्र जारी 
गरी संरक्षण क्षेत्रको नाममा संकलन गररने िलु्क वा दस्तरु ऐनको दफा २५क बमोशजम 
मन्त्रालयबाट प्रनतित ननिाथरण िए बमोशजम पररषद्को खातामा जभमा गनुथ पनेछ । 

(३) उपननयम (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनन उिार 
सभबन्िी कायथमा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन । 

 

२५. पररषद्को कोषः (१) पररषद्को एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ र कोषमा देहाय बमोशजमको 
रकम जभमा हनुेछः– 

(क) ऐनको दफा २५क. बमोशजम प्राप्त हनुे रकम, 

(ख) नेपाल सरकार वा शजल्ला ष्ट्रवकास सनमनतबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ग) स्वदेिी वा ष्ट्रवदेिी संघ संस्था वा व्यशक्तबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(२) उपननयम (१) को खण्ि (ग) बमोशजम ष्ट्रवदेिी संस्था वा व्यशक्तबाट कुनै 
ष्ट्रकनसमको सहयोग नलंदा नेपाल सरकारको पूवथस्वीकृनत नलन ुपनेछ ।  

 

२६. पररषद्को कोष र खाताको सञ्चालनः (१) पररषद्को कोषमा प्राप्त हनु आएको रकम कुनै 
वाशणज्य बैंकमा खाता खोली जभमा गनुथपनेछ ।  

तर एकपटकमा पाँचहजार रुपैयाँसभमको रकम सानो नगदी कोषमा जभमा गरी 
खचथ गनथ सष्ट्रकनेछ ।  

(२) पररषद्को खाताको सञ्चालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट 
हनुेछ । अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एकको अनपुशस्थनतमा कोषको खाता सञ्चालन 
पररषद्ले ननिाथरण गरेबमोशजम हनुेछ ।  

 

२७. पररषद्को खचथः पररषद्ले आफ्नो दैननक कायथ सञ्चालनको लानग पररषद्लाई वाष्ट्रषथक रूपमा 
प्राप्त हनुे आभदानीको वढीमा पच्चीस प्रनतित रकम छुट्याउन सक्नेछ । 
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२८. पररषद्को लेखापरीक्षणः (१) पररषद्ले प्रत्येक आनथथक वषथको आयव्ययको लेखा दताथवाल 
लेखापरीक्षकबाट गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको लेखा परीक्षक पररषद्ले ननयशुक्त गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम लेखापरीक्षण गनथ आउने लेखा परीक्षकले हेनथ 
चाहेको शे्रस्ता कागजात तथा ष्ट्रहसावष्ट्रकताव पररषद्का अध्यक्षले उपलब्ि गराउन ु   
पनेछ ।  

(४) लेखापरीक्षणबाट पररषद्को कुनै पदानिकारी वा सदस्यले र पररषद्को स्रोत, 

सािन र कोषको ष्ट्रहनानमना वा दरुूपयोग गरेको पाइएमा पररषद्ले सो रकम ननजबाट 
तरुुन्त असलु उपर गनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम रकम असलु उपर हनु नसकेमा प्रचनलत 
कानूनबमोशजम सरकारी बाँकीसरह असूल उपर गनेछ र सो प्रयोजनका लानग सभबशन्ित 
ननकायलाई पररषद्ले अनरुोि गनेछ ।  

(६) लेखापरीक्षण प्रनतवेदन पररषद्को बैठकमा पेि गरी सोको एक प्रनत 
ष्ट्रविागमा पठाउन ुपनेछ ।  

 

२९. सनमनतलाई रकम उपलब्ि गराइनःे (१) पररषद्ले सनमनतको कायथयोजना बमोशजमका 
कायथिमहरू कायाथन्वयन गनथ सनमनतलाई वाष्ट्रषथक रूपमा आवश्यक रकम उपलब्ि 
गराउनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतलाई रकम उपलब्ि गराउँदादा कायथ 
प्रगनतका आिारमा चौमानसक रूपमा ननकासा ददन ुपनेछ । 

(३) पररषद्ले देहायको आिारमा ष्ट्रवनिन्न सनमनतलाई उपननयम (१) बमोशजम 
रकम उपलब्ि गराउनेछः– 

(क) सनमनतको इलाका र जनसंख्याको आकार, 

(ख)  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको माग र आवश्यकता, 

(ग)  वन्यजन्तलेु सनमनतको इलाका क्षेत्रमा पयुाथएको असर, 
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(घ)  वन्यजन्त,ु वन पैदावार तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गनथ त्यस 
क्षेत्रका वानसन्दाले पयुाथएको योगदान, 

(ङ)  जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविताको संरक्षण र सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासमा स्थानीय 
जनताको सष्ट्रियता तथा सहिानगता, 

(च)  कुनै खास क्षेत्रमा सञ्चालन हनुे साझेदारीमा गररने आयोजनाको 
लागत, 

(छ) सनमनतले संचालन गरेका कायथिमको पररणाम र गणुस्तर । 

 

पररच्छेद ७ 

संरक्षण क्षते्रनित्रका ननषनेित कायथ 

३०. संरक्षण क्षते्रनित्र ननषनेित कायथः अनिकार प्राप्त अनिकारीबाट नलशखत अनमुनत प्राप्त नगरी 
कुनै पनन व्यशक्त वा संस्थाले संरक्षण क्षेत्रनित्र देहायको कुनै पनन कायथ गनथ पाउने छैनः– 

(क) वन्यजन्तकुो शिकार गनथ,  

(ख) सरकारी जग्गामा जस्तोसकैु घर, छाप्रो, आश्रम वा यस्तै प्रकारको 
कुनै ननमाथण कायथ गनथ वा िोग गनथ,  

(ग) सरकारी जग्गाको ि–ूिाग कव्जा गनथ, सफा गनथ, आवादी गनथ, 
खेती गनथ वा कुनै बाली उव्जाउन वा कटान गनथ,  

(घ) सरकारी जग्गानित्र रहेका रुख, ष्ट्रवरुवा, झािी वा अन्य कुनै वन 
पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन वा वन पैदावार सकु्ने कुनै काम 
गनथ वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी 
पयुाथउन,  

(ङ) सरकारी जग्गामा खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खननज पदाथथ, 
ढुङ्गा, कंकि, माटो वा अन्य यस्तै पैदावारमा हानी नोक्सानी 
पयुाथउन,  

(च) हातहनतयार खर खजाना वा कुनै ष्ट्रकनसमको ष्ट्रवषाल ुपदाथथ साथमा 
लैजान वा प्रयोग गनथ,  
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(छ) संरक्षण क्षेत्रनित्र कुनै प्रकारको जीवजन्त ुवा आखेटोपहार लैजान, 

वा आखेटोपहार संकलन गनथ,  

(ज) संरक्षण क्षेत्रनित्र वग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थनु्न, 

फकाथउन वा त्यसमा हाननकारक वा ष्ट्रवस्फोटक पदाथथहरू प्रयोग 
गनथ,   

(झ) खोररया फिानी गनथ । 

 

३१. काम कारबाही ननषिे गनथ सक्नःे (१) पररषद्ले संरक्षण क्षेत्रनित्र िइरहेको वा हनु 
लागेको कुनै कामकारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको ि–ूउपयोग, जनस्वास््य, 

प्राकृनतक वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षणमा प्रनतकुल असर परेमा वा पने 
संिावना देशखएमा तत्काल त्यस्तो कामकारबाही रोक्न वा ननषिे गनथ वा त्यस्तो कायथमा 
सिुार गनथ नलशखत आदेि ददन सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइएको आदेिमा के कनत कारणले त्यस्तो काम 
कारबाही रोक्न वा ननषिे गनथ वा सिुार गनथ परेको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खलेुको हनु ु
पनेछ ।  

 

३२. नलशखत स्वीकृनत नलन ुपनेः संरक्षण क्षेत्रनित्रका वानसन्दाले आफ्नो ननजी प्रयोजनको लानग 
संरक्षण क्षेत्रनित्रको सरकारी जग्गाबाट माटो, ढंुगा, रोिा वा वालवुा शझक्न चाहेमा 
पररषद्को नलशखत स्वीकृनत नलन ु पनेछ । पररषद्ले त्यस्तो स्वीकृनत ददंदा सनमनतको 
नसफाररसमा ददन ुपनेछ । 

 

३३. क्षनत पयुाथउन नहनुःे कसैले पनन संरक्षण क्षेत्रनित्रको सावथजननक वाटो, पलु, घर, कायाथलय 
िवन, तारवार, शचन्हपट वा अन्य कुनै पनन वस्तलुाई कुनै पनन प्रकारले क्षनत पयुाथउन  
हुँदैन । 
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३४. अनमुनत नलन ुपनेः (१) कसैले पनन संरक्षण क्षेत्रनित्रको प्राकृनतक स्रोत प्रयोग हनुे गरी 
वा सो क्षेत्रको प्राकृनतक स्रोतमा प्रनतकुल असर पने गरी व्यापाररक प्रयोजनको लानग कुनै 
काम िरुु गनुथिन्दा पष्ट्रहले पररषद्को सहमनतका लानग ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ पररषद्ले त्यसमा आवश्यक 
छाननबन गरी आवश्यक ितथहरू तोकी सहमनत ददन सक्नेछ ।   

 

३५.  सहमनत नलन ुपनेः (१) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका ननजी जग्गामा कुनै उद्योग सञ्चालन गनथ 
इजाजतपत्र प्रदान गनुथअशघ पररषद्को सहमनत नलन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम सहमनत ददंदा त्यस्तो उद्योगले पालना गनुथपने गरी 
पररषद्ले ननशित ितथहरू तोक्न सक्नेछ । 

(३) यो ननयम प्रारभि हनुअुशघ संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन िइरहेका उद्योगको 
हकमा समेत पररषद्ले आवश्यक ितथ तोक्न सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद–९ 

वन व्यवस्थापनसभबन्िी ष्ट्रविषे व्यवस्था 

३६.  वनको व्यवस्थापन सभुपन सष्ट्रकनःे (१) संरक्षण क्षेत्रनित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन 
योजनाअनसुार वन पैदावारको दीगो व्यवस्थापन र सदपुयोग गनथका लानग संरक्षण 
सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनथ चाहने संरक्षण  वन उपिोक्ता 
समूहले सो वन क्षेत्र आफूले संरक्षण सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा व्यवस्थापन गनथ चाहेको 
व्यहोरा खलुाइ अनसूुची–७ बमोजमको ढाँचामा कायथयोजना र सनमनतको नसफाररससष्ट्रहत 
पररषद्समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन पनथ आएमा पररषद्ले सो सभबन्िमा 
आवश्यक जाँचवझु गनेछ । जाँचवझुबाट ननवेदनमा उशल्लशखत वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक 
रूपमा सभुपन मनानसव देशखएमा त्यस्तो संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वन सभबशन्ित समूहलाई 
सभुपन सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण सामदुाष्ट्रयक वन सभुपदा अनसूुची–८ बमोशजमको 
प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गनुथ पनेछ । 
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(३) एउटै वन क्षेत्र दईु वा दईुिन्दा वढी सनमनतले संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको 
रूपमा माग गरेमा पररषद्ले सभबशन्ित सनमनतसँग समन्वय गरी सहमनतको आिारमा सो 
वन क्षेत्र उपयकु्त सनमनतलाई सभुपन सक्नेछ ।  

 

३७.  संरक्षण सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताथ नलन सष्ट्रकनःे (१) ननयम ३६ बमोशजम संरक्षण सामदुाष्ट्रयक 
वन शजभमा नलन े उपिोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायथयोजना बमोशजम कायथ गरेको 
नपाइएमा पररषद्ले त्यस्तो सनमनतसँग पन्र ददनसभमको भयाद ददई स्पष्टीकरण माग गनुथ 
पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम माग गररएको स्पष्टीकरण नददएमा वा ददएको 
स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा वा स्थलगत प्रनतवेदनबाट संरक्षण सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताथ 
नलन मनानसव देशखएमा पररषद्ले त्यस्तो वन ष्ट्रफताथ नलन सक्नेछ । यसरी ष्ट्रफताथ नलएको 
संरक्षण सामदुाष्ट्रयक वनको संरक्षण अको व्यवस्था निएसभम पररषद् आफैँ ले वा कुनै 
उपिोक्ता समूहमाफथ त संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनथ गराउन सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम पररषद्ले गरेको ननणथयउपर शचत्त नवनुेने समूहले 
त्यस्तो ननणथयको सूचना पाएको पैतीस ददननित्र ष्ट्रविागसमक्ष उजरुी ददन सक्नेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोशजम उजरुी ददएमा ष्ट्रविागले आफ्नो ननणथय ददनपुनेछ र 
ष्ट्रविागले ददएको ननणथय अशन्तम हनुेछ ।  

(५) उपननयम (३) बमोशजम उजरुी परेकोमा सोको अशन्तम ननणथय निएसभम सो 
वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन पररषद् आफैँ ले गनेछ ।  

 

३८.  संरक्षण िानमथक वनको रूपमा सभुपन सष्ट्रकनःे (१) संरक्षण क्षेत्रनित्रको वन क्षेत्रलाई 
व्यवस्थापन योजना अनसुार संरक्षण  िानमथक वनको रूपमा व्यवस्थापन गनथ चाहने कुनै 
िानमथक संस्था, समूह वा समदुायले सोको दताथका लानग अनसूुची–९ बमोशजमको ढाँचामा 
वन व्यवस्थापन कायथयोजनासष्ट्रहत पररषद् समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन पनथ आएमा पररषद्ले सो सभबन्िमा 
आवश्यक जाँचवझु गनेछ र जाँचवझुबाट ननवेदनमा उशल्लशखत वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक 
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रूपमा सभुपन मनानसब देखेमा त्यस्तो संरक्षण  िानमथक वन दताथ गरी सभबशन्ित िानमथक 
संस्था, समूह वा समदुायलाई सभुपन सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम संरक्षण  िानमथक वन सभुपदा अनसूुची–१० 
बमोशजमको ढाँचामा सो सभबन्िी प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गनुथ पनेछ ।  

(४) संरक्षण िानमथक वनमा उपलब्ि िएका काठदाउरा िानमथक स्थलको िानमथक 
कायथमा मात्र उपयोग गनथ पाइनेछ । यसरी उपयोग गदाथ वातावरणमा प्रनतकूल असर पने 
वा पनथ सक्ने गरी वा जलािार क्षेत्रमा ि–ूक्षय हनु सक्ने गरी रुख कटान गनथ सष्ट्रकन े
छैन । 

 

३९.  संरक्षण िानमथक वन ष्ट्रफताथ नलन सष्ट्रकनःे (१) ननयम ३८ बमोशजम सशुभपएको संरक्षण  
िानमथक वन शजभमा नलने सभबशन्ित िानमथक संस्था, समूह वा समदुायले वन व्यवस्थापन 
कायथयोजना बमोशजम कायथ नगरेमा पररषद्ले त्यस्तो िानमथक संस्था, समूह वा समदुायसँग 
पन्र ददनसभमको भयाद ददई स्पष्टीकरण माग गनुथ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम माग गररएको स्पष्टीकरण नददएमा वा ददएको 
स्पष्टीकरण सन्तोषजनक निएमा वा स्थलगत प्रनतवेदनबाट संरक्षण  िानमथक वन ष्ट्रफताथ 
नलन मनानसव देशखएमा पररषद्ले त्यस्तो संरक्षण  िानमथक वन ष्ट्रफताथ नलन सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम पररषद्ले गरेको ननणथयउपर शचत्त नवनुेने िानमथक 
संस्था, समूह वा समदुायले त्यस्तो ननणथयको सूचना पाएको नमनतले पैंतीस ददननित्र 
ष्ट्रविागसमक्ष उजरुी ददन सक्नेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोशजम उजरुी ददएकोमा ष्ट्रविागले आफ्नो ननणथय ददन ुपनेछ 
र ष्ट्रविागले गरेको ननणथय अशन्तम हनुेछ ।  

(५) उपननयम (२) बमोशजम उजरुी परेमा सोको अशन्तम ननणथय र ष्ट्रफताथ नलएको 
वनको संरक्षण अको व्यवस्था निएसभम सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन पररषद् 
आफैं ले गनेछ ।  
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४०.  संरक्षण ननजी वन सभबन्िी व्यवस्थाः (१) संरक्षण क्षेत्रनित्रको जग्गािनीले संरक्षण 
क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको अिीनमा रही ननजी वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण र व्यवस्थापन 
गनथ तथा वन पैदावारको उपयोग गनथ सक्नेछ ।  

(२) यस ननयम बमोशजम ननजी वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गनथ 
पररषद्ले ननजी वनको िनीलाई आवश्यक प्राष्ट्रवनिक सहायता उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(३) संरक्षण  ननजी वनको िनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रनित्र 
उपयोग गने गरी ओसारपसार र नबिीष्ट्रवतरण गनथ पाउने छ ।  

   (४) उपननयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनन संरक्षण ननजी 
वनका वन पैदावार सोको िनीले संरशक्षत क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान र नबिीष्ट्रवतरण गनुथ परेमा 
वन पैदावारको जात, ष्ट्रकनसम र पररमाण खोली सभबशन्ित सनमनतको नसफाररससाथ 
पररषद्समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त िएमा पररषद्ले आवश्यक जाचँवझु 
गरी त्यस्तो वन पैदावार ननजी वनको िनीको देशखन आएमा वन पैदावारको जात, ष्ट्रकनसम 
र पररमाण खलुाइ काठको हकमा टाँचा लगाइ पररषद्ले संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान 
अनसूुची–११ बमोशजमको ढांचामा छोिपूजी ददन ुपनेछ ।  

तर नेपाल बाष्ट्रहर काठ ननयाथत गनथ छोिपूजी ददइने छैन । 

 

४१. वन पैदावारको उपयोगः अफैँले ष्ट्रवरुवा लगाइ हकुाथएको वा सनमनत वा वन उपिोक्ता 
समूहले संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हनु आएको 
वन पैदावारको उपयोग कायथयोजना बमोशजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्ने गरी 
सभबशन्ित सनमनत वा वन उपिोक्ता समूहले तोकेको दस्तरु नतरी उपिोक्ता समूहहरूले 
उपयोग गनथ सक्ने छन ्।  

४२. गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुी उपयोग गनथ पाइनःे (१) प्रचनलत कानूनबमोशजम ननषिे 
गररएका गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुी बाहेक संरक्षण क्षेत्रनित्र पाइने गैर काष्ठ वन 
पैदावार र जिीवटुीको ददगो संकलन, उपयोग गनथ र संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान स्वीकृत 
कायथयोजना र प्राष्ट्रवनिक प्रनतवेदनका आिारमा पररषद्ले इजाजत ददन सक्नेछ ।  
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(२) पररषद्ले गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुी संकलन गनथ र क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान 
इजाजतवापत लाग्ने दस्तरु तोक्नेछ ।  

तर त्यसरी तोष्ट्रकने दस्तूर वन ननयमावली, २०५१ बमोशजम तोष्ट्रकएको दस्तूरिन्दा 
कम हनुे गरी तोक्न सष्ट्रकने छैन ।  

(३) संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन र उपयोग गनथ तथा संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान 
पाइने गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुीको सूची पररषद्ले ननिाथरण गनेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोशजम ननिाथररत गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुी संरक्षण 
सामदुाष्ट्रयक वनको िएमा त्यस्ता गैर काष्ठ वन पैदावार र जिीवटुीको ददगो संकलन, 

उपयोग र संरक्षण क्षेत्रवाष्ट्रहर लैजान सभबशन्ित सनमनतका अध्यक्षको नसफाररस र ननयम 
५७ को उपननयम (१) बमोशजम नेपाल सरकारले खटाएको प्राष्ट्रवनिकको प्रनतवेदनको 
आिारमा पररषद्को अध्यक्षले इजाजत ददन सक्नेछ ।  

(५) उपननयम (२) बमोशजम जिीवटुीको संकलन, उपयोग गनथ र संरक्षण 
क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान इजाजत ददएको अवस्थामा सो वापत प्राप्त हनुे दस्तरुको पचहत्तर 
प्रनतित रकम जनु सनमनतको क्षेत्रबाट इजाजत ददएको हो, सोही सनमनतलाई पररषद्ले 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(६) यस ननयम बमोशजम कुनै जिीवटुी संकलन, उपयोग गनथ वा संरक्षण 
क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान चाहने व्यशक्त वा संस्थाले अनसूुची–१२ बमोशजमको ढाँचामा 
पररषद्समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(७) उपननयम (६) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा पररषद्ले अनसूुची– १३ 
बमोशजमको ढाँचामा जिीवटुी संकलन इजाजत ददन सक्नेछ । 

(८) उपननयम (७) बमोशजम संकनलत जिीवटुी संरक्षण क्षेत्रवाष्ट्रहर लैजान परेमा 
अध्यक्षले अनसूुची–१४ बमोशजमको ढाँचामा छोिपूजी ददनेछ ।  

तर त्यसरी छोिपूजी ददनअुशघ अध्यक्षले जिीवटुी संकलन गनथ ददएको 
पररमाणअनसुार िए–निएको जाँचवझु गनथ सक्नेछ । 

(९) संरक्षण क्षेत्रवाष्ट्रहरबाट कुनै जिीवटुी संरक्षण क्षेत्रनित्र ल्याउन ु परेमा वा 
संरक्षण क्षेत्रको वाटो प्रयोग गरी अन्यत्र लैजान चाहने व्यशक्त वा संस्थाले सो जिीवटुी 
त्यसरी लैजान सभबशन्ित शजल्ला वन कायाथलयबाट जारी गररएको इजाजतपत्र 
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अध्यक्षसमक्ष पेि गनुथपनेछ र अध्यक्षले आवश्यक जाँचवझु गरी त्यस्तो जिीवटुी संरक्षण 
क्षेत्रनित्र ल्याउन वा संरक्षणक्षेत्र बाष्ट्रहर लैजान अनमुनत ददनेछ ।  

 

पररच्छेद–९ 

सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकाससभबन्िी आयोजना सञ्चालन 

४३. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सभबन्िी योजना सञ्चालनः (१) सनमनतले आफ्नो कायथयोजनामा 
उल्लेख िए अनसुारका कायथिमहरू सञ्चालन गनथका लानग प्राथनमकताका आिारमा 
योजनाको छनौट गनुथ पनेछ । त्यसरी छनौट गररएको कायथिम वा योजनाको लागत 
अनमुान सष्ट्रहतको प्रस्ताव तयार गरी पररषद्समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम पेि गरेको प्रस्तावमा उपिोक्ताको श्रमदानको अंि 
समेत उल्लेख गनुथ पनेछ र यस्तो श्रमदानको अंि कूल लागतको कभतीमा दिदेशख तीस 
प्रनतितसभम हनु ुपनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम लागत अनमुान तयार गने कायथमा आवश्यक परेमा 
पररषद्ले सनमनतलाई प्राष्ट्रवनिक सहयोग उपलब्ि गराउने व्यवस्था गनुथ पनेछ ।  

(४) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त िएको कायथिम वा योजना पररषद्ले आफ्नो 
बैठकमा छलफलको लानग पेि गनेछ र त्यसमा आवश्यकतानसुार संिोिन गनुथ पने िए 
सो समेत गरी बैठकले त्यस्तो कायथिम वा योजना स्वीकृत गनेछ । त्यसरी स्वीकृत 
कायथिम वा योजनाको कायाथन्वयनका लानग पररषद्ले कायथ प्रगनतका आिारमा चौमानसक 
रूपमा रकम ननकासा ददनेछ ।  

(५) उपननयम (३) बमोशजम स्वीकृत कायथिम वा योजना कायाथन्वयन गनुथअशघ 
सनमनतले आफू मातहतका समूहका पदानिकारीको िेला गराइ सावथजननक गनुथ पनेछ ।  

(६) यस ननयम बमोशजम सञ्चानलत कायथिम वा योजना सभपन्न िएपनछ 
सभबशन्ित सनमनतले पररषद् समक्ष उक्त योजनाको जाँच पास गराइददन अनरुोि गनुथ पनेछ 
र त्यसरी अनरुोि िई आएमा पररषद्ले सोको जाँचपास गनथ आवश्यक प्राष्ट्रवनिक सहयोग 
उपलब्ि गराइ ददन ुपनेछ ।  

(७) कायथिम वा योजनाको कायथ सभपन्न िएपनछ सनमनतले त्यसको ष्ट्रहसाव 
ष्ट्रकताव, लेखापरीक्षण र जाँचपासको प्रनतवेदन पररषद् समक्ष पेि गनुथ पनेछ । 
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(८) उपननयम (७) बमोशजम ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताव, ष्ट्रवल िपाथई र जाँचपास प्रनतवेदन 
पेि िएपनछ पररषद्ले आवश्यकता अनसुार स्थलगत ननरीक्षणसमेत गरी कायथ सभपन्न 
िएको देशखएमा कायथिम वा योजनाको जाँचपास गरी ददन ुपनेछ । 

(९) यस ननयम बमोशजम जाँचपास गनथको लानग पररषद्सँग सभबशन्ित ष्ट्रवषयको 
प्राष्ट्रवनिक निएमा शजल्ला ष्ट्रवकास सनमनतलाई सभबशन्ित प्राष्ट्रवनिक उपलब्ि गराइ ददन 
अनरुोि गनथ सक्नेछ । 

(१०) उपननयम (९) बमोशजम प्राष्ट्रवनिक उपलब्ि गराउन अनरुोि िै आएमा 
शजल्ला ष्ट्रवकास सनमनतले प्राष्ट्रवनिक खटाइ पठाइददन ुपनेछ । 

(११) यस ननयम बमोशजमको कायथिम वा योजनाको लगत अनमुान र जाँच पास 
गदाथ लागेको खचथ सभबशन्ित योजना वा कायथिमको खचथमा समावेि गररनेछ ।  

 

४४. स्वीकृनत नलनपुनेः संरक्षण क्षेत्रनित्र कुनै पनन व्यशक्त वा संस्थाले ष्ट्रवदेिी संघ संस्थासँग 
नमलेर कुनै आयोजना वा कायथिम सञ्चालन गनथ चाहेमा मन्त्रालयको पूवथस्वीकृनत नलन ु
पनेछ ।  

 

४५.  दोहोरो नपने गरी ष्ट्रवकास आयोजना सञ्चालन गनुथ पनेः पररषद्ले ननयम ४३ बमोशजम 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकाससभबन्िी कायथ गदाथ गराउँदादा अन्य कुनै ननकाय, संघ संस्था वा 
कायाथलयले सञ्चालन गररराखेको कुनै सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकाससभबन्िी कायथिम वा 
आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गनुथ पनेछ ।  

 

पररच्छेद–१० 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

४६.  वन्यजन्तकुो व्यवस्थापनः (१) संरक्षण क्षेत्रमा संरशक्षत वन्यजन्त ुबाहेक अन्य वन्यजन्तकुो 
संख्यामा वषृ्ट्रि िई स्थानीय उपिोक्ताको कृष्ट्रष वाली, पििुन क्षनत गने अवस्था देशखएमा 
सभबशन्ित प्रजानतको वस्तशुस्थनत अध्ययनबाट कोटा ननिाथरण गरी त्यस्ता वन्यजन्तकुो 
व्यवस्थापनको लानग स्थानहरू तोकी व्यावसाष्ट्रयक शिकार गराउन पररषद्ले ष्ट्रविागमा 
नसफाररस पठाउन सक्नेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम व्यावसाष्ट्रयक शिकारको लानग वन्यजन्त ु र 
नतनीहरूको संख्या (कोटा) तोक्दा पररषद्ले संरक्षण अनिकृतको राय सझुाव नलन ु    
पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम पठाइएको नसफाररसको आिारमा ष्ट्रविागले प्रजानत, 

स्थान र संख्या खोली शिकार अनमुनत पत्र ददन सक्नेछ । 

(४) शिकारसभबन्िी दस्तरु, परुक शिकार अनमुनतपत्र दस्तरु र अन्य व्यवस्था 
राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ननयमावली, २०३० बमोशजम हनुेछ ।  

(५) उपननयम (३) बमोशजम शिकार अनमुनतपत्र ददएवापत प्राप्त हनुे रकमको 
पचास प्रनतित रकम ष्ट्रविागले पररषद्को कोषमा जभमा गनेछ । 

 

४७.  प्रवेिपत्र नलन ु पनेः (१) कुनै ष्ट्रवदेिी पयथटकले संरक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गनथ चाहेमा 
पररषद्को कायाथलय वा सभपकथ  कायाथलयले तोके बमोशजमको प्रवेि दस्तरु नतरी प्रवेिपत्र 
नलन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइने प्रवेिपत्रको ढाँचा अनसूुची–१५ बमोशजम 
हनुेछ ।  

 

४८.  संरक्षण क्षते्रनित्र अवतरण गनथ अनमुनत नलन ु पनेः (१) कसैले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै 
ष्ट्रकनसमको हेनलकप्टर, हटएयर वेलनु वा त्यस्तै ष्ट्रकनसमका हवाई उपकरणको अवतरण 
गनथ चाहेमा अनमुनत नलनको लानग अनसूुची–१६ बमोशजमको ढाँचामा ष्ट्रविाग वा 
पररषद्समक्ष ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ ष्ट्रविाग वा पररषद्ले तोके 
बमोशजमको दस्तरु नलई संरक्षण क्षेत्रमा हेनलकप्टर, हटएयर वेलनु वा त्यस्तै ष्ट्रकनसमको 
उपकरणको अवतरण गनथ अनमुनत ददन सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम यसरी अनमुनत ददंदा अनसूुची–१७ बमोशजमको 
ढाँचामा अनमुनतपत्र ददनपुनेछ । 
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(४) उपननयम (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनन आपतकालीन 
अवतरण वा उिार सभबन्िी कायथका नसलनसलामा अवतरण गदाथ पूवथ अनमुनत नलन ु
पनेछैन । 

(५) उपननयम (४) बमोशजम आपतकालीन अवतरण वा उिार सभबन्िी कायथका 
नसलनसलामा अवतरण गरेको कुराको जानकारी यथासक्य नछटो गरी ष्ट्रविाग वा 
पररषद्लाई ददन ुपनेछ । 

 

४९.  ष्ट्रफल्म छायाङ्कनको लानग अनमुनत नलन ुपनेः (१) संरक्षण क्षेत्रनित्र कुनै स्वदेिी वा ष्ट्रवदेिी 
व्यशक्त वा संघ संस्थाले व्यावसाष्ट्रयक िकुमेन्री वा ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गनथ चाहेमा 
ष्ट्रविागमा वा पररषद् मा अनसूुची–१८ बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा ष्ट्रविागले तोके बमोशजमको 
दस्तरु नलई अनसूुची–१९ बमोशजमको ढाँचामा अनमुनत पत्र ददन सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम ष्ट्रविागले अनमुनतपत्र ददएको अवस्थामा अनमुनतपत्र 
वापतको दस्तरुको पचास प्रनतित रकम पररषद्को कोषमा जभमा गनेछ ।  

(४) उपननयम (२) बमोशजम ददइएको अनमुनतपत्रअनसुार ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गदाथ 
ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गने व्यशक्त वा संस्थासँग छायाङ्कन अवनििर पररषद्ले आफ्नो 
कमथचारीलाई सभपकथ  व्यशक्त तोकी ननजको रोहवरमा मात्र ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गने व्यवस्था 
गनथ सक्नेछ । 

 

५०. वैज्ञाननक अनसुन्िान गनथ स्वीकृनत नलन ु पनेः (१) संरक्षण क्षेत्रनित्र कसैले वैज्ञाननक 
अनसुन्िान, अवलोकन सभबन्िी काम गनथ चाहेमा ष्ट्रविागले स्वीकृनत ददन सक्नेछ । 
यसरी स्वीकृनत ददएको जानकारी पररषद्लाई ददन ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम स्वीकृनत नलई अनसुन्िान सभपन्न गरेपनछ सभबशन्ित 
व्यशक्त वा संस्थाले सोको प्रनतवेदन ष्ट्रविाग र पररषद् समक्ष एक एकप्रनत बझुाउन ु  
पनेछ ।  
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५१. क्षनतपूनतथको लानग शजभमेवार नहनुःे कुनै व्यशक्त संरक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गरेकोमा सो 
क्षेत्रनित्र ननजलाई कुनै ष्ट्रकनसमको हानी नोक्सानी िएमा चोटपटक लागेमा वा ननजको 
मतृ्य ुिएमा ननज आफै शजभमेवार हनुेछ र सो वापत क्षनतपूनतथका लानग नेपाल सरकार वा 
पररषद् शजभमेवार हनुे छैन । 

 

५२. मदु्दा हेने अनिकारः (१) संरक्षण क्षेत्रनित्र ऐन र यस ननयमावली अन्तगथतका 
कसरुसभबन्िी मदु्दाको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने अनिकार संरक्षण अनिकृतलाई हनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकुल असर नपने गरी देहायका कसूर 
सभबन्िी मदु्दाको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने अनिकार नेपाल सरकारले खटाएको राजपत्र 
अनंष्ट्रकत प्रथम शे्रणीको प्राष्ट्रवनिक रेञ्जरलाई हनुेछः– 

(क) अनमुनत ननलई संरक्षण क्षते्रमा प्रवेि गरेमा, 

(ख) पाँच हजार रुपैयाँसभम ष्ट्रवगो कायम हनुे वन पैदावार अननयनमत 
तररकाले क्षनत पयुाथएमा, काटेमा वा शझकेमा, 

(ग) ननयम ३० को खण्ि (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र    
(झ) मा उशल्लशखत ननषनेित कायथ गरेमा । 

 

५३. मदु्दाको तहष्ट्रककात र दायरीः ननयम ५२ को उपननयम (१) बमोशजम कारवाही र ष्ट्रकनारा 
हनुे मदु्दाको तहष्ट्रककात र दायरी नेपाल सरकारबाट खष्ट्रटएको राजपत्र अनंष्ट्रकत प्रथम 
शे्रणीको प्राष्ट्रवनिक रेञ्जर कमथचारीले गनेछ । 

 

५४. कायथयोजना ष्ट्रवपरीत गनेलाई हनु ेसजायः संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनमा कसैले कायथयोजना 
ष्ट्रवपरीत कुनै काम गरेमा ननजलाई सभबशन्ित सनमनतले कायथयोजनामा उल्लेख िएबमोशजम 
कारवाही गनथ सक्नेछ । कायथयोजना ष्ट्रवपरीत कायथ गरी कुनै हानी नोक्सानी गरेको 
पाइएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको ष्ट्रवगो कायम गरी प्रचनलत कानून बमोशजम असलुउपर 
गनुथ पनेछ । 
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५५. ि–ूउपयोनगता प्रणाली लागू गनेः (१) व्यवस्थापन योजनामा ि–ूउपयोनगता प्रणाली लागू 
गनुथ पने िनी तोष्ट्रकएको क्षेत्रका जग्गामा पररषद्ले सभबशन्ित सनमनतको सहमनत नलई 
कायथयोजना अनसुार ि–ूउपयोनगता प्रणाली अपनाई कुनै वाली लगाउन वा फलफूल खेती 
गनथ वा रुख ष्ट्रवरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कायथ गनथ गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम ि–ूउपयोनगता प्रणाली अपनाई कायथहरू गने 
व्यशक्तलाई पररषद्ले प्राष्ट्रवनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

  

५६. पररषद्लाई सहयोग गनुथ पनेः संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने काममा 
पररषद्लाई स्थानीय ननकाय, स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था, 
सनमनत तथा सभबशन्ित सवैले आवश्यक सहयोग गनुथ पनेछ । 

 

५७. सरकारी कमथचारी खटाउन सष्ट्रकनःे (१) संरक्षण क्षते्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कायथमा 
सहयोग पयुाथउन ष्ट्रविागले कभतीमा एकजना राजपत्रांष्ट्रकत ततृीय शे्रणीको संरक्षण अनिकृत 
र आवश्यकता अनसुार थप प्राष्ट्रवनिक कमथचारी खटाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम खष्ट्रटएका कमथचारीहरूले पररषद्लाई देहाय बमोशजम 
सहयोग पयुाथउन ुपनेछः–  

(क) आवश्यक प्राष्ट्रवनिक तथा कानूनी राय, सझुाव उपलब्ि गराउने, 

(ख) जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविताको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सभबशन्ित 
कुराहरूको अनगुमन गने, 

(ग) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका वा पाइने वन्यजन्तहुरूको शस्थनतको बारेमा 
त्याङ्क संकलन गने,  

(घ) प्राकृनतक स्रोत तथा सभपदाहरूकोेे संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
कायथमा सहयोग पयुाथउन,े 

(ङ) पररषद् र सनमनतले गरेका मखु्य मखु्य कायथहरूको बारेमा ष्ट्रविाग 
समक्ष समय समयमा प्रनतवेदन पेि गने, र 
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(च) यस ननयमावली बमोशजम तोष्ट्रकएका र नेपाल सरकारले समय 
समयमा ददएका अन्य ननदेिन कायाथन्वयन गनथ सहयोग गने 
गराउने । 

 

५८. तदथथ सनमनतः (१) उपिोक्ता समूह, सनमनत र पररषद्को सदस्यको पदावनि समाप्त िएपनछ 
पनुः अको उपिोक्ता समूह, सनमनत र पररषद्को गठन गनथको लानग एक तदथथ सनमनतको 
गठन हनुेछ । त्यस्तो सनमनतमा देहाय बमोशजमका व्यशक्तहरू रहनेछनः्– 

(क) संरक्षण अनिकृत     –संयोजक 

(ख) समूह वा सनमनतका कुनै पनन पदका लानग  

उभमेदवारी ददन नचाहने व्यशक्तहरू मध्येबाट  

मष्ट्रहला र परुुष गरी तीन जना    –सदस्य 

(ग) पररषद्को कायाथलयको कायाथलय सशचव   –सदस्य–सशचव 

(२) उपननयम (१) को खण्ि (ख) बमोशजमको सदस्य तोक्दा पररषद्को 
नसफाररस बमोशजम संरक्षण अनिकृतले तोक्नेछ । 

(३) तदथथ सनमनतले पररषद्को कायथ अवनि समाप्त हनु ुिन्दा तीन मष्ट्रहनाअशघ नै 
उपिोक्ता समूह, सनमनत र पररषद्को गठन गररसक्न ुपनेछ । 

(४) उपननयम (१) बमोशजम गदठत पररषद्ले अशघल्लो पररषद्को पदावनि 
सष्ट्रकएको नमनतबाट आफ्नो शजभमेवारी वहन गनेछ ।  

 

५९. पदावनि थप सभबन्िी व्यवस्थाः (१) असािारण वा काव ुवाष्ट्रहरको पररशस्थनतको सजृना 
िई पररषद्को भयाद समाप्त िएपिात ्अको पररषद् गठन गनथ तत्काल सभिव निएमा 
ननयम ५९ बमोशजमको तदथथ सनमनतको नसफाररसमा ष्ट्रविागले पररषद्को पदावनि एक 
वषथको लानग थप गनथ सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम पररषद्को पदावनि थप िएमा पररषद्ले सनमनत र 
उपिोक्ता समूहको पदावनि पनन एक वषथको लानग थप गनथ सक्नेछ । 
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६०. पररषद् ष्ट्रवघटन गनथ सष्ट्रकनःे (१) देहायको अवस्थामा ष्ट्रविागले पररषद् ष्ट्रवघटन गनथ 
सक्नेछः– 

(क) पररषद्ले व्यवस्थापन योजना स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत 
व्यवस्थापन योजना ष्ट्रवपरीत हनुे कुनै कायथ गरेमा, 

(ख) पररषद्ले ननयम ११ बमोशजमका आफ्नो काम, कतथव्य पूरा नगरेमा 
वा गनथ नसकेमा, 

(ग) पररषद्लाई प्राप्त रकम र पररषद्को कोषको ष्ट्रहनानमना गरेको 
पाइएमा,  

(घ) पररषद्को जभमा सदस्य संख्याको दईु नतहाई सदस्यले सो पररषद् 
ष्ट्रवघटन गनथ ष्ट्रविागसमक्ष कारण खलुाइ नलशखत रूपमा अनरुोि 
गरेमा । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम पररषद् ष्ट्रवघटन गनुथपने िएमा ष्ट्रविागले पररषद्लाई 
ष्ट्रवघटन गनुथ परेको कारण खोली पैंतीस ददनको भयाद ददई सफाइको मौका ददन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजम माग गररएको सफाइ सन्तोषजनक िएमा 
पररषद्लाई आफ्नो कामकारबाहीमा सिुार ल्याउन एक पटकको लानग अवसर ददन 
सष्ट्रकनेछ ।  

तर यसरी आफ्नो कामकारबाहीमा सिुार गने मौका ददंदादददै पनन आफ्नो 
शजभमेवारी ननवाथह गनथ नसकेमा वा पररषद्ले पेि गरेको सफाइ सन्तोषजनक निएमा 
ष्ट्रविागले पररषद् ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोशजम पररषद् ष्ट्रवघटन िएपनछ यसै ननयमावली बमोशजमको 
प्रष्ट्रिया अवलभबन गरी नया“ पररषद्को गठन गनुथ पनेछ ।  

 

६१.  ष्ट्रवननयम तथा ननदेशिका वनाउन सक्नःे (१) पररषद्ले पररषद्का पदानिकारी तथा 
कमथचारीहरूको सेवाका ितथ र सषु्ट्रविा सभबन्िी ष्ट्रवननयम बनाइ मन्त्रालयको स्वीकृनत प्राप्त 
गरी लागू गनथ सक्नेछ ।  

  (२) पररषद्ले यस ननयमावलीको अिीनमा रही ननयमावलीको कायाथन्वयन गने 
प्रयोजनको लानग ननदेशिका बनाइ लागू गनथ सक्नेछ । 
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६२.  अनसुचुीमा हेरफेर वा थपघटः मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा पररषद्को नसफाररसमा 
अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।  

 

६३. नपेाल सरकारसँग सभपकथ ः पररषद्ले नेपाल सरकारसँग सभपकथ  गदाथ ष्ट्रविाग माफथ त सभपकथ  
गनुथ पनेछ ।  

 

६४. बचाउः (१) कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन ननयमावली, 
२०५७ बमोशजम गठन िएका उपिोक्ता समूह, उपिोक्ता सनमनत र संरक्षण क्षेत्र 
व्यवस्थापन पररषद् एवं सो ननयमावली बमोशजम िए गरेका काम कारबाही यो ननयमावली 
लागू िएपनछ यसै ननयमावली बमोशजम िए गरेको मानननेछ ।  

(२) उपननयम (१) मा उशल्लशखत ननयमावली बाहेक प्रचनलत कानून बमोशजम 
संरक्षण क्षेत्रनित्रका प्राकृनतक सभपदा उपयोग वा व्यवस्थापन गने सभबन्िमा नेपाल 
सरकारबाट कुनै अनमुनत नलएको िएमा अनमुनतको भयादसभम सोही अनमुनत बमोशजम र 
सो को भयाद समाप्त िएपनछ यस ननयमावली बमोशजम हनुेछ । 
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अनसूुची– १ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

व्यवस्थापन योजनामा समावेि हनु ुपने कुराहरू 

(१) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका वन, जंगल, झािी, बटु्यान, खकथ  वा चरन, पनतथ, आवादी र अन्य 
जग्गाहरू (ि–ूउपयोनगता) को ष्ट्रववरण, 

(२) वनसीमाको अवशस्थनत,  

(३) नदी नाला तथा अन्य जलस्रोतसमेत देशखने गरी तयार गररएको नक्सा , 

(४) स्थानीय जनसंख्या तथा जनघनत्वसभबन्िी ष्ट्रववरण,  

(५) संरक्षण क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्त,ु वनस्पनत र अन्य प्राकृनतक स्रोतहरूको ष्ट्रववरण, 

(६) संरक्षण क्षेत्रनित्रको सामदुाष्ट्रयक, िानमथक वनको रूपमा सभुपन सष्ट्रकन ेवन क्षते्र र वनको 
ष्ट्रववरण, 

(७) वकृ्षारोपण, ि–ूसंरक्षण र वन ष्ट्रवकाससभबन्िी कायथिमहरूको ष्ट्रववरण, 

(८) स्थानीय जनताको मौनलक र परभपरागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षणसभबन्िी कायथिम,  

(९) स्थानीय उपिोक्तालाई आवश्यक पने वन पैदावार, सोको संकलन र उपिोगसभबन्िी 
वाष्ट्रषथक कायथिम,  

(१०) आफ्नो क्षेत्रनित्र गररने सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास, संरक्षण क्षेत्र पयथटन ष्ट्रवकास, वन्यजन्त,ु 

वनस्पनत र वातावरण संरक्षण, ऐनतहानसक तथा िानमथक सभपदाको संरक्षणसभबन्िी 
कायथिम,  

(११) आफ्नो क्षेत्रमा हनु सक्ने वाष्ट्रषथक आभदानी तथा स्रोतको ष्ट्रववरण, 

(१२) व्यवस्थापन योजना कायाथन्वयन गनथ आवश्यक पने सािन, स्रोत, जनिशक्त तथा रकमको 
ष्ट्रववरण, 

(१३) जिीवटुीको संकलन र उपयोगसभबन्िी वाष्ट्रषथक ष्ट्रववरण, 

(१४) ि–ूउपयोनगता प्रणाली लागू गनुथपने क्षेत्रको ष्ट्रववरण, 

(१५) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका स्वास््य सेवा केन्रहरू, ष्ट्रवद्यालयहरू, मठमशन्दर,गभुबा, 
पलुपलेुसाहरू लगायत अन्य आवश्यक पूवाथिारहरू । 
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अनसूुची–२ 

(ननयम ९ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

उपिोक्ता सनमनतको कायथयोजनामा समावेि हनुपुने ष्ट्रववरणहरू 

 

(१) उपिोक्ता सनमनतको नाम, ठेगाना, 

(२) उपिोक्ता सनमनतअन्तगथत रहेको संरक्षण क्षेत्रको सीमाना, 

(३) वन, वन्यजन्त ुतथा वातावरण संरक्षणको लानग अपनाइने व्यवस्थापनसभबन्िी कायथिम,  

(४) वन क्षेत्रमा चररचरण गने स्थान र तररका,  

(५) वकृ्षारोपण, ष्ट्रवरुवा काटछाट गने, पातलो पाने, सफा गने र अन्य वन सभबद्र्िन कलाका 
पिनतहरू, 

(६) जिीवटुी एवं वन पैदावारको संकलन र नबिी ष्ट्रवतरण गने तररका,  

(७) िनूम व्यवस्थापनको लानग अपनाइने नीनत तथा तररका,  

(८) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासका कायथिम र कायाथन्वयन गने तररका,  

(९) जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता संरक्षण गने पिनत, 

(१०) आय आजथन र क्षमता अनिवषृ्ट्रिका कायथिम, 

(११) संरक्षण शिक्षा र प्रचार प्रसारका कायथिम, 

(१२) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका स्वास््य सेवा केन्रहरू, ष्ट्रवद्यालयहरू, मठमशन्दर, गभुबा, 
पलुपलेुसाहरू लगायत अन्य आवश्यक पूवाथिारहरू । 
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अनसूुची– ३ 

(ननयम १० को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित) 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षते्र व्यवस्थापन पररषद्को दताथको लानग ददइन ेननवेदन 

 

नमनतः 

श्रीमान ्महाननदेिकज्यू, 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ बमोशजम व्यवस्थापन पररषद्को 
गठन गरी दताथ गरी पाउन देहाय बमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाइ यो ननवेदन पेि गरेका छौं ।  

१. व्यवस्थापन पररषद्को नामः 

२. उपिोक्ता समूहको संख्याः 

३. उपिोक्ता सनमनतको संख्याः 

४. कुल जनसंख्याः 

५. पररषद्को पदानिकारी तथा सदस्यः 

नस.नं.   नाम    दजाथ   दस्तखत 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    
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१०    

११    

 

ननवेदन ददने व्यशक्तको,– 

दस्तखतः............................ 

नाम, थरः ........................... 

ठेगानाः .............................. 

पदः ................................... 

नमनतः ................................. 
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अनसूुची–४ 

(ननयम १० को उपननयम (४) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा ि–ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्य जन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

 

पररषद् दताथको प्रमाण–पत्र 

 

दताथ नंः          नमनतः 

 

श्री कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्, 

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

 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी 
त्यस व्यवस्थापन पररषद्लाई दताथ गरी यो प्रमाणपत्र ददइएको छ ।  

 

प्रमाणपत्र ददने अनिकारीको,– 

दस्तखतः 

नाम,थरः 

दजाथः 

 

 

रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पचास रुपैयाँ दस्तरु 
लाग्नेछ । 
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अनसूुची– ५ 

(ननयम १३ को उपननयम (३) र ननयम १८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

उपिोक्ता समूह/सनमनत दताथको लानग ददइन ेननवेदन 

 नमनतः 

श्रीमान ्अध्यक्षज्यू, 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय  

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र ननयमावली, २०६४ बमोशजम उपिोक्ता समूह/सनमनत गठन गरी 
यस उपिोक्ता समूह/सनमनतको दताथ गररददनहुनु देहाय बमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाइ यो ननवेदन 
पेि गरेका छौं ।  

१.  उपिोक्ता समूह/सनमनतको नामः 

२.  चार ष्ट्रकल्लाः  

पूवथः     

पशिमः   

उत्तरः   

दशक्षणः 

३.  अन्दाजी क्षेत्रः 

४. उपिोक्ताहरूको/उपिोक्ता समूहको संख्याः 

५.  घरिरुी संख्याः 

६.  कुल जनसंख्याः 

७.  उपिोक्ता समूह/सनमनतका पदानिकारी तथा सदस्यको ष्ट्रववरणः 

नस.नं. नाम ठेगाना बाव/ुआमाको नाम वाजे/वजैको नाम ठेगाना पद दस्तखत 

१. 

२. 

३. 
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४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 

 

उपिोक्ता समूह/सनमनतको तफथ बाट ननवेदन 
ददने व्यशक्तकोः 

दस्तखतः 

नाम, थरः  

ठेगानाः 

पदः 

नमनतः 
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अनसूुची– ६ 

(ननयम १३ को उपननयम (४) र ननयम १८ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 
उपिोक्ता समूह/सनमनतको दताथको प्रमाण–पत्र 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

दताथ नंः          नमनतः 
 

श्री ................................... उपिोक्ता समूह/सनमनत  

....................................... 
राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन 
ननयमावली, २०६४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी त्यस उपिोक्ता समूह/सनमनतलाई दताथ गरी 
यो प्रमाण पत्र ददइएको छ ।  

१. उपिोक्ता समूह/सनमनतको नामः  

२. चार ष्ट्रकल्लाः  

पूवथः 
पशिमः 
उत्तरः 
दशक्षणः 

३. अन्दाजी क्षेत्रफल (हेक्टर): 
४. उपिोक्ताहरूको/ उपिोक्ता समूहको संख्याः 
५.  घरिरुी संख्याः 

६.  कुल जनसंख्याः 

प्रमाण पत्र ददने पदानिकारीको,– 

दस्तखतः 
नाम,थरः 
दजाथः 

 

रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पचास रुपैयाँ दस्तरु 
लाग्नेछ ।  
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अनसूुची–७ 

(ननयम ३६ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वन दताथको लानग ददइन ेननवेदन 

 

श्रीमान ्अध्यक्षज्यू, 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय, 

 राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 
व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ को अिीनमा रही संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा संरक्षण, 

सभबद्र्िन, सदपुयोग र व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लानग देहायको वन क्षते्र यस सनमनतलाई 
हस्तान्तरण गररददनहुनु यो ननवेदन पेि गरेका छौं । 

(क)  संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा व्यवस्थापन गनथ चाहेको,–  

१. वनको नाम र क्षेत्रफलः 

२. वनको ष्ट्रकनसमः 

३. चार ष्ट्रकल्लाः 

(क)  पूवथः   (ख)  पशिमः 

(ग)  उत्तरः    (घ) दशक्षणः 

४. क्षेत्रफलः 

(ख)  वन्य जन्तसुभबन्िी ष्ट्रववरणः १.      २.     ३.    ४.    ५. 

 

(ग)  सनमनतको पदानिकारी र सदस्यको ष्ट्रववरणः 

नस.नं.   नाम   पद  ठेगाना  दस्तखत 

१     

२     

३     
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४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

 

वन उपिोक्ता सनमनतको तफथ बाटः  उपिोक्ता सनमनतको तफथ बाट नसफाररस गनेको 

दस्तखतः–     दस्तखतः–  

नाम, थरः–     नाम, थरः–  

पदः–      पदः–  

नमनतः–      नमनतः–  

 

रष्टव्यः संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन सभबन्िी वन व्यवस्थापन कायथयोजना 
संलग्न गनुथ पनेछ ।  
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अनसूुची–८ 

(ननयम ३६ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 
संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वन दताथको प्रमाण–पत्र 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

दताथ नं.           नमनतः 
श्री .............................उपिोक्ता सनमनत  

................................................... 
राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 

व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी त्यस उपिोक्ता सनमनतलाई 
ननभनानसुारको संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनथ हस्तान्तरण गरी यो दताथ 
प्रमाण पत्र ददइएको छ ।  

क.  संरक्षण  सामदुाष्ट्रयक वनको ष्ट्रववरणः 
१.  नामः  

२.  चार ष्ट्रकल्लाः  

पूवथः      

पशिमः 
उत्तरः       

दशक्षणः 
३.  क्षेत्रफल (हे.): 

(ख)  वन्यजन्त ुसभबन्िी ष्ट्रववरणः 
१. 
२. 
३. 

प्रमाण पत्र ददने अनिकारीको,– 

दस्तखतः 
नाम, थरः 
पदः 

रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पचास रुपैया“ दस्तरु 
लाग्नेछ ।  
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अनसूुची–९ 

(ननयम ३८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

संरक्षण  िानमथक वन दताथको लानग ददइन ेननवेदन 

श्रीमान ्अध्यक्षज्यू 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय  

 राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 
व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ को अिीनमा रही संरक्षण  िानमथक वनको रूपमा संरक्षण, 

सभबद्र्िन, सदपुयोग र व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लानग देहायको वन क्षेत्र यस िानमथक 
संस्था/समूह/समदुायलाई हस्तान्तरण गररददनहुनु यो ननवेदन पेि गरेका छौं । 

 संरक्षण  िानमथक वनको रूपमा एकीकृत गनथ चाहेकोः 

(१) वनको नाम र क्षेत्रः 

(२) चार ष्ट्रकल्लाः 

(क) पूवथः 

(ख) पशिमः 

(ग) उत्तरः 

(घ) दशक्षणः 

(३) क्षेत्रफलः 

(४)  वन्यजन्त ुसभबन्िी ष्ट्रववरणः 

१. 

२. 

३. 

(५)  िानमथक संस्था/समूह र समदुाय सदस्यको ष्ट्रववरणः 

१. 

२. 
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३. 

 

.............. िानमथक संस्था/समूह 

समदुायको तफथ बाट ननवेदन ददने व्यशक्तको,– 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 

नमनतः 

 

रष्टव्यः संरक्षण  िानमथक वन दताथको लानग ननवेदन साथ संरक्षण  िानमथक वन व्यवस्थापन 
कायथयोजना संलग्न गनुथ पनेछ । 
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अनसूुची–१० 

(ननयम ३८ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 
संरक्षण  िानमथक वन दताथको प्रमाण–पत्र 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

 

दताथ नं.           नमनतः 
 

श्री ............................. ....................... 
राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 

व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ को अिीनमा रही देहायको वन क्षेत्रलाई संरक्षण  िानमथक वनको 
रूपमा यसैसाथ संलग्न वन व्यवस्थापन कायथयोजना बमोशजम संरक्षण, सभबद्र्िन, सदपुयोग र 
व्यवस्थापन गनथ ननभनानसुारको ष्ट्रववरणको वन क्षेत्र त्यस संस्था÷समूहलाई हस्तान्तरण गरी यो 
प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

 संरक्षण  िानमथक वनको रूपमा एकीकृत गनथ चाहेकोः  

(१) वनको नाम र क्षेत्रः 
(२) चार ष्ट्रकल्लाः– 

(क) पूवथः 
(ख) पशिमः 
(ग) उत्तरः 
(घ) दशक्षणः 

(३) क्षेत्रफलः 
  (४)  वन्य जन्तसुभबन्िी ष्ट्रववरणः 

१. 
२. 
३. 

प्रमाणपत्र ददने अनिकारीको,– 

दस्तखतः 
नाम, थरः 
पदः 

रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा वा नानसएमा अको प्रमाणपत्र नलन पचास रुपैयाँ दस्तरु 
लाग्नेछ ।  
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अनसूुची–११ 

(ननयम ४० को उपननयम (५) सँग सभबशन्ित) 

छोिपूजी 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

च. नं.            नमनतः 

श्री................................ 

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

 नमनत ............................. मा पेि गनुथ िएको ननवेदनउपर जाँचवझु गदाथ तपनसल 
बमोशजमको वन पैदावार तपाईँको ननजी वनको देशखएकोले ..................... ददननित्र 
.............................. स्थानबाट .................................... स्थानसभम ओसारपसार गनथ 
पाउने गरी यो छोिपूजी ददइएको छ । नशजकको चौकीमा दरपीठ गराइ लैजान ुहोला । 

तपनसल 

ि.सं.  वन पैदावारको नाम  पररमाण (तौल/िारी)  कैष्ट्रफयत 

  

 

 

 

   

वोिाथथ तथा कायाथथथः 

१.  .................सनमनत  

२. बाटोमा पने सभपूणथ चेक÷जाँच चौकी................   

छोिपूशजथ ददने अनिकारीको,– 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 
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अनसूुची–१२ 

(ननयम ४२ को उपननयम (६) सँग सभबशन्ित) 

जिीवटुी/गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन/उपयोग गनथ र संरक्षण क्षते्रबाष्ट्रहर          

लैजान ददइन ेननवेदन 

 

श्री अध्यक्षज्यू 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्को कायाथलय । 

 कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ को ननयम ४२ को उपननयम   
(४) बमोशजम तपनसलमा लेशखएका जिीवटुी/गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन/उपयोग गने वा 
संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजाने अनमुनतको लानग रु. ५।– यसैसाथ संलग्न राखी अनरुोि गदथछु ।  

तपनसल 

ि.सं. जिीवटुी/गैरकाष्ठ 
वन पैदावारको नाम 

पररमाण 

(तौल/िारी) 

संकलन/उपयोग/ 
ओसार पसार गने 
क्षेत्र र माध्यम 

अवनि कैष्ट्रफयत 

    ........ देशख 
........ सभम
  

 

 

 

     

 

दरखास्त ददने व्यशक्तको,– 

नामः 

ठेगानाः 

दस्तखतः 
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अनसूुची–१३ 

(ननयम ४२ को उपननयम (७) सँग सभबशन्ित) 

जिीवटुी संकलन इजाजत पत्र 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

 

श्री ................  

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

 तपाईँले नमनत ..........................मा पेि गनुथ िएको ननवेदनउपर कारबाही ह“ुदा 
तपनसलमा उशल्लशखत जिीवटुी संकलन गनथ इजाजत पत्र ददइएको छ ।  

तपनसल 

ि.सं. जिीवटुी/गैरकाष्ठ 
वन पैदावारको नाम 

पररमाण 

 

संकलन/उपयोग/ 
ओसार पसार गने 
क्षेत्र र माध्यम 

अवनि कैष्ट्रफयत 

    ........ देशख 
........ सभम
  

 

 

 

 

 

इजाजत पत्र ददने अनिकारीको,– 

नामः 

पदः 

दस्तखतः 

नमनतः 
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अनसूुची–१४ 

(ननयम ४२ को उपननयम (८) सँग सभबशन्ित) 

जिीवटुी/गैरकाष्ठ वन पैदावार संरक्षण क्षते्रबाष्ट्रहर लैजान ेछोिपूजी 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पररषद्को कायाथलय 

 

श्री ................  

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

 तपाइँले नमनत ..........................मा पेि गनुथ िएको ननवेदन उपर जाँचवझु गदाथ 
ननयमानसुार जिीवटुी संकलन गरेको पाइएकोले तपनसल बमोशजमको जिीवटुी संरक्षण क्षेत्रवाष्ट्रहर 
नमनत ................देशख ............. सभम लैजाने छोिपूशजथ ददइएको छ । बाटोमा परेका 
उपिोक्ता सनमनतमा छोिपूशजथ दरपीठ गराइ लैजान ुहोला ।  

तपनसल 

ि.सं. जिीवटुीको नाम पररमाण संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजाने 
मागथ र स्थान 

कैष्ट्रफयत 

    

 

 

 

 

 

 

  

जिीवटुी संरक्षण क्षेत्रबाष्ट्रहर लैजान छोिपूशजथ ददने अनिकारीको,– 

नामः 

पदः 

दस्तखतः 

नमनतः  
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अनसूुची–१५ 

(ननयम ४७ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित ) 

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षते्र पररषद्को कायाथलय र सभपकथ  कायाथलय ...................... 

प्रवेि–पत्र 

 

प्रवेि पत्र नं ...............................       नमनतः 

 

१.  प्रवेि पत्र नलनेको नाम, थरः.................................... 

२.  नलङ्गः.............. 

३.  उमेरः............... 

४.  नागररकताः ........................... 

५.  पासपोटथ नः 

६. प्रवेि दस्तरु  

७. प्रवेिपत्रको समय अवनि  

प्रवेि पत्र ददनेको,– 

दस्तखत, 

नाम, थर –.................. 

दजाथ  

रष्टव्यः 

(१)  यो प्रवेिपत्र एक पटक प्रवेिका लानग मात्र मान्य हनुेछ । यसबाट कञ्चनजङ्घा संरक्षण 
क्षेत्रनित्र मात्र प्रवेि गनथ पाइनेछ ।  

(२) प्रवेि पत्र ननलई संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेि गरेको पाइएमा प्रवेिपत्र दस्तरुको दोव्वर दस्तरु 
वझुाउन ुपनेछ । 
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अनसूुची–१६ 

(ननयम ४८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

हेनलकप्टर, हटएयर बेलनु वा अन्य हवाई उपकरणको अवतरण गनथका लानग ददइन ेननवेदन 

 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग/ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र  

व्यवस्थापन पररषद्को कायाथलय 

 कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ बमोशजम हेनलकप्टर, हटएयर 
वेलनु वा अन्य उपकरण अवतरण गनथ अनमुनतको लानग देहाय बमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाई यो 
ननवेदन गरेको छु ।  

 

१. अवतरण गनथ चाहेको उदे्दश्यः 

२. अवतरण गनथ चाहेको उपकरणः 

३. अवतरण गनथ चाहेको उपकरणः 

४. अवतरण गनथ चाहेको क्षेत्र वा पटकः 

५. अवतरण गनथ लाग्ने अवनिः 

अनमुनतको लानग ननवेदन ददनेकोः 

 दस्तखतः 

 नाम,थरः 

 दजाथः 

नमनतः  
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अनसूुची–१७ 

(ननयम ४८ को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित) 

 

राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्य जन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग / कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षते्र व्यवस्थापन  

 पररषद्को कायाथलय 

अवतरण अनमुनत–पत्र 

अनमुनतपत्र नं.  

१.  अवतरण अनमुनत प्राप्त गनथ चाहेको व्यशक्त वा संस्थाको  

 नाम र ठेगानाः 

२.  अवतरण गनथ चाहेको उदे्दश्यः 

३.  अवतरण गनथ चाहेको उपकरणः 

४. अवतरण गनथ चाहेको क्षेत्र वा पटकः 

५.  अवतरण गनथ लाग्ने अवनिः 

६.  अनमुनत बशुझनलनकेो नाम र दस्तखतः 

७. लेखा िाखाबाट प्राप्त रनसद नंः 

८. अवतरण िलु्कः 

 

       अनमुनतपत्र ददने अनिकारीको,– 

       दस्तखतः 

       नाम, थरः 

       दजाथः 

       नमनतः 
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अनसूुची–१८ 

(ननयम ४९ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित) 

ष्ट्रफल्म छायाङ्कनको लानग ददन ेदरखास्त 

 

श्री राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग/ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन  
पररषद्को कायाथलय, 

......................... । 

 

 कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०६४ बमोशजम िकुमेन्री/ष्ट्रफचर 
ष्ट्रफल्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा छायाङ्कन गनथ अनमुनत ददन हनु देहायबमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाई 
रु. ५।– को ष्ट्रटकट संलग्न राखी यो दरखास्त पेि गरेको छु ।  

तपनसल 

क.  ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गने व्यशक्त वा संघ, संस्थाको नाम, ठेगानाः 

ख.  कथा वस्तकुो नाम र सारांिः 

ग.  ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गररने क्षते्रः 

घ.  ष्ट्रफल्म छायाङ्कनमा संलग्न हनुे व्यशक्त (स्वदेिी) को नाम र संख्याः 

ङ.  ष्ट्रफल्म छायाङ्कनमा संलग्न हनुे व्यशक्त (ष्ट्रवदेिी) को नाम र संख्याः 

च. ष्ट्रफल्म छायाङ्कन गररने अवनिः 

 

दरखास्तवालाको,– 

दस्तखतः 

नामः 

संस्थाको नाम र ठेगानाः 

नमनतः 
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अनसूुची–१९ 

(ननयम ४९ को उपननयम (२) सँग सभबशन्ित) 

नेपाल सरकार 

वन तथा ि–ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ननकुन्ज तथा वन्य जन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग/कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पररषद्को 
कायाथलय 

ष्ट्रफल्म छायाङ्कन अनमुनत पत्र 

 

 नमनतः 

 

१.  िकुमेण्री वा ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म छायाँङ्कन वा वनाउन चाहने व्यशक्त संस्थाको नामः  

२.  अनमुनत प्राप्त गनेको ठेगाना र नागररकता  

३.  िकुमेण्री वा ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म शखच्न ददएको क्षेत्रको चार ष्ट्रकल्लाः 

४.  िकुमेण्री वा ष्ट्रफचर ष्ट्रफल्म शखच्न ददएको अवनि र दस्तरु  

 

 

अनमुनतपत्र बशुझनलनकेो,–      अनमुनतपत्र ददने अनिकृतको,– 

दस्तखतः        दस्तखतः 

नामः         नाम, थरः 

ठेगानाः        दजाथः 


