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मध्यवर्ति के्षत्र व्यवस्थापन र्नयमावली, २०५२ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित र्मर्त 

२०५२।११।२८ 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको 

अर्िकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका र्नयमहरू बनाएकोछ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारशभिक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यी र्नयमहरूको नाम “मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन 

र्नयमावली, २०५२ ” रहेकोछ ।  

(२) यो र्नयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ ।  

२.  पररिाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस र्नयमावलीमा,- 

(क) “ऐन” िन्नाले राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ सभझन ु

पछि ।  

(ख) “मन्त्रालय”  िन्नाले नेपाल सरकार, वन तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय सभझन ु

पछि ।  

(ग) ष्ट्रविाग" िन्नाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ष्ट्रविाग सभझन ुपछि ।  

(घ) “महार्नदेिक” िन्नाले  ष्ट्रविागको महार्नदेिक सभझन ुपछि ।  

(ङ) "उपिोक्ता” िन्नाले वन पैदावारको उपयोग गनि र स्थानीय जनताको 

सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग संचालन गररने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाि 

पाउने मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गने सबै व्यशक्त सभझन ुपछि ।  
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(च) "उपिोक्ता सर्मर्त" िन्नाले र्नयम ८ बमोशजम गठन गररएको उपयोक्ता 

सर्मर्त  सभझन ुपछि ।  

(छ) "मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन" िन्नाले र्नयम २१ बमोशजम उपिोक्ता 

सर्मर्तलाई सशुभपएको मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन सभझन ुपछि ।  

(ज) "मध्यवर्ति िार्मिक वन" िन्नाले र्नयम २२ बमोशजम िार्मिक र्नकाय 

समूह वा समदुायलाई सशुभपएको मध्यवर्ति िार्मिक वन सभझन ुपछि ।  

(झ) "मध्यवर्ति र्नजी वन" िन्नाले र्नयम २३ बमोशजम  मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको 

आफ्नो हक िोगको जग्गामा लगाइएको मध्यवर्ति र्नजी वन सभझन ु  

पछि । 

(ञ) "मध्यवर्ति क्षेत्र वन" िन्नाले ऐनको दफा ३क. बमोशजम तोष्ट्रकएको 

मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन, मध्यवर्ति िार्मिक वन र 

मध्यवर्ति र्नजी वन वाहेकका र्नयम २५ बमोशजमको वन सभझन ुपछि । 

पररच्छेद -२ 

मध्यवर्ति के्षत्रको सीमाकंन 

३.  मध्यवर्ति के्षत्र तोक्ने: ऐनको दफा ३क. बमोशजम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय 

र्नकुञ्ज वा आरक्ष वररपरीको क्षेत्रलाई चार ष्ट्रकल्ला खोली मध्यवर्ति क्षेत्र तोक्दा 

प्राकृर्तक सीमानालाई मखु्य आिार बनाउनकुा साथै देहायका कुराहरूमा समेत 

ष्ट्रवचार परु् याउन ुपनेछ:- 

(क)  राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा आरक्षबाट प्रिाष्ट्रवत हनु सक्ने क्षेत्र,  

(ख)  राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा आरक्षको िौगोर्लक अवशस्थर्त,  

(ग)  राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रर्ित्र पने गाउँ तथा वस्तीहरूको अवशस्थर्त,  
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(घ)  मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्ट्रिकोणले सरल र व्यवहाररक हनु सक्ने 

क्षेत्र ।  

४.  मध्यवर्ति के्षत्रको इकाई ष्ट्रविाजन: (१) संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको समशुचत 

व्यवस्थापनको लार्ग उक्त क्षेत्रलाई ष्ट्रवर्िन्न इकाईहरूमा ष्ट्रविाजन गनि सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम मध्यवर्ति क्षेत्रलाई इकाईहरूमा ष्ट्रविाजन 

गदाि मध्यवर्ति क्षेत्रको स्वरुप, ष्ट्रवस्तार र उपिोक्ताहरूको बसोबास क्षेत्रलाई समेत 

आिार मानी स्थानीय र्नकाय तथा उपिोक्ताहरूसँग समन्वय राखी गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद -३ 

मध्यवर्ति के्षत्रको व्यवस्थापन 

५.  व्यवस्थापन कायि योजना तयार गने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास, 

वातावरणको संरक्षण र सो क्षेत्रको वन पैदावारको सन्तरु्लत उपयोगका लार्ग 

संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन कायि योजना तयार गरी ष्ट्रविाग समक्ष पेि 

गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको कायि योजनामा देहायका कुराहरू 

समावेि गनुि पनेछ:-  

(क) जंगल, झाडी, बटु्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खाली 

पर्ति रहेको क्षेत्रको ष्ट्रववरण,  

(ख) वन सीमाहरूको अवशस्थर्त,  

(ग) पर्ति र आवादी जग्गाको ष्ट्रववरण,  

(घ) नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देशखने गरी तयार 

गररएको नक्सा,  

(ङ) जनसंख्या, जनघनत्व तथा वन क्षेत्र र वन पैदावारको 

उपयोग सभबन्िी ष्ट्रववरण,  
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(च) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको सामदुाष्ट्रयक, िार्मिक र र्नजी वनको 

रुपमा सभुपन सष्ट्रकने वन क्षेत्रको ष्ट्रववरण,  

(छ) वन ष्ट्रवकासको लार्ग अपनाइने कायि योजना,  

(ज) समदुायको ष्ट्रवकासको लार्ग अपनाइने कायि योजना,  

(झ) कायि योजना लागू गनिको लार्ग आवश्यक पने जनिशक्त 

तथा आर्थिक स्रोत,  

(ञ) ि-ूसंरक्षण, पयिटन ष्ट्रवकास, वातावरण र ऐर्तहार्सक 

सभपदाको संरक्षण सभबन्िी कायिक्रम,  

(ट) वन पैदावारको संकलन र उपयोग सभबन्िी वाष्ट्रषिक 

ष्ट्रववरण,  

(ठ) स्थानीय जनतालाई आवश्यक पने वन पैदावारको ष्ट्रववरण,  

(ड) ि-ूउपयोर्गता प्रणाली लागू गनुि पने क्षेत्रको ष्ट्रववरण,  

(ढ) मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक अन्य 

ष्ट्रववरणहरू ।  

(३) उपर्नयम (१) बमोशजम पेि िएको व्यवस्थापन कायि योजनामा कुनै 

थपघट गनुि पने िए सो गरी महार्नदेिकले स्वीकृर्तको लार्ग मन्त्रालय समक्ष 

पेि गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्नयम (३) बमोशजम पेि हनु आएको व्यवस्थापन कायि 

योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृर्त ददन सक्नेछ ।  

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम स्वीकृर्त प्राप्त व्यवस्थापन कायि योजनाको 

कायािन्वयन गने शजभमेवारी सभबशन्ित संरक्षकको हनुेछ ।  
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६.  व्यवस्थापन कायि योजनामा संिोिन: (१) संरक्षकले व्यवस्थापन कायि 

योजनामा कुनै संिोिन गनुि पने देखेमा आफ्नो राय सष्ट्रहतको प्रर्तवेदन र्बिागमा 

पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम प्राप्त प्रर्तवेदनबाट व्यवस्थापन कायि 

योजनामा संिोिन गनुि उपयकु्त हनुे देशखएमा ष्ट्रविागले आफ्नो राय सष्ट्रहतको 

प्रर्तवेदन मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

७.  मध्यवर्ति के्षत्रमा संरक्षण: मध्यवर्ति क्षेत्रका देहायका कुराहरूको संरक्षण गने 

गराउने शजभमेवारी संरक्षकको हनुेछ:- 

(क) वन्यजन्त,ु  

(ख) प्राकृर्तक वातावरण तथा प्राकृर्तक स्रोत,  

(ग) जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता (बायोडाईिरर्सटी),  

(घ) वन जंगल,  

(ङ) ष्ट्रवकास र्नमािण कायिहरू ।  

 

पररच्छेद – ४ 

उपिोक्ता सर्मर्त 

८.  उपिोक्ता सर्मर्तको गठन: (१) संरक्षकले र्नयम ४ बमोशजम ष्ट्रविाजन गरेको 

इकाईहरूमा र्नयम ७ मा उशल्लशखत कुराहरूको संरक्षण तथा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास 

र वन पैदावारको सन्तरु्लत उपयोगको कायिमा सघाउ परु् याउन स्थानीय 

र्नकायसँग समन्वय राखी आवश्यकता अनसुार उपिोक्ता सर्मर्तहरुको गठन गनि 

सक्नेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

 

6 

 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको उपिोक्ता सर्मर्तमा उपिोक्ताहरूले 

आफूहरू मध्येबाट छानकेा एकजना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एकजना 

सशचव, एकजना कोषाध्यक्ष र कशभतमा पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन ्।  

(३) उपिोक्ता सर्मर्तका पदार्िकारीहरुको छनौट प्रष्ट्रक्रया उपिोक्ताहरू 

आफैले र्निािरण गनेछन ्।  

(४) उपिोक्ता सर्मर्तका पदार्िकारीहरुको पदावर्ि पाँच वषिको हनुेछ ।  

९.  उपिोक्ता सर्मर्तको दताि: (१) र्नयम ८ बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्तको गठन 

िएपर्छ सो उपिोक्ता सर्मर्त दताि गनिको लार्ग संरक्षक समक्ष अनसूुची-१ 

बमोशजमको ढाँचामा र्नवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम र्नवेदन पनि आएमा संरक्षकले आवश्यक 

जाँचबझु गरी उपिोक्ता सर्मर्तलाई दताि गरी अनसूुची -२ बमोशजमको ढाँचामा 

दतािको प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।  

१०.  उपिोक्ता सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्िकार: उपिोक्ता सर्मर्तको काम, 

कतिव्य र अर्िकार देहायबमोशजम हनुेछ:- 

(क) आफ्नो क्षेत्रको स्वीकृत कायि योजनाले र्नददिि गरेका कायिहरू गने, 

गराउने, 

(ख) आफूले शजभमा र्लएको आयोजना व्यवशस्थत ढंगबाट कायािन्वयन गने,  

(ग) आफूले शजभमा र्लएको आयोजनाको संचालन र सभिारको व्यवस्था 

र्मलाउने,  

(घ) आयोजना सभपन्न गनि लाग्ने जनसहिार्गता र श्रमको पररचालन गने,  

(ङ) उपिोक्ताहरूको बैठक बोलाई आभदानी खचिको ष्ट्रववरण र वाष्ट्रषिक 

कायिक्रम सो बैठकमा पेि गरी स्वीकृत गराउने,  
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(च) सभबशन्ित र्नकायबाट माग िएका आर्थिक एवं अन्य ष्ट्रववरण उपलब्ि 

गराउने,  

(छ) उपिोक्ताहरूवाट ममित सभिार िलु्क असूल गरी ममित सभिारको 

व्यवस्था र्मलाउने,  

(ज) प्रत्येक वषि स्थानीय जनतालाई दैर्नक उपिोगका लार्ग आवश्यक पने 

वन पैदावारको ष्ट्रकर्सम, पररमाण, उपिोग गने क्षेत्र, तररका, समय र 

दस्तूर तोक्ने,  

(झ) चररचरण गनि पाउने क्षेत्र जनावरको ष्ट्रकर्सम, संख्या र चररचरण दस्तूर 

तोक्ने,  

(ञ) आफ्नो क्षेत्रर्ित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने 

उपिोक्ताहरूको लगत अद्यावर्िक बनाउने,  

(ट) कुनै ष्ट्रवकास आयोजना हस्तान्तरण गररएमा त्यसको शजभमेवारी र्लने,  

(ठ) आफ्नो कायिष्ट्रवर्ि र्नयर्मत गनि आवश्यक पने र्नदेशिका तयार गरी 

स्वीकृर्तको लार्ग संरक्षक समक्ष पेि गने,  

(ड) आफ्नो क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गने, गराउने, 

(ढ) बाढी, पष्ट्रहरो तथा ि-ूक्षय र्नयन्त्रण गनि कायिक्रमहरू संचालन गने,  

(ण) उपिोक्ता सर्मर्तको कोषको संचालन गने,  

(त)  अन्य आवश्यक कायिहरू गने, गराउने ।  

११.  उपसर्मर्तहरू गठन गनि सक्ने: (१) उपिोक्ता सर्मर्तले आफ्नो क्षेत्रमा र्नयम 

१० बमोशजमका कायिहरू सचुारु रुपले संचालन गनि गराउन आवश्यकता अनसुार 

उपसर्मर्तहरू गठन गनि सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमका उपसर्मर्तहरूको गठन ष्ट्रवर्ि, काम, 

कतिव्य र अर्िकार उपिोक्ता सर्मर्तले तोके बमोशजम हनुेछ ।  
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१२. उपिोक्ता सर्मर्तको बैठक र र्नणिय: (१) उपिोक्ता सर्मर्तको बैठक 

आवश्यकता अनसुार बस्नछे ।  

(२) उपिोक्ता सर्मर्तको बैठक अध्यक्षले तोकेको र्मर्त, समय र स्थानमा 

बस्नेछ ।  

(३) उपिोक्ता सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता उपिोक्ता सर्मर्तको 

अध्यक्षले र र्नजको अनपुशस्थर्तमा उपिोक्ता सर्मर्तको उपाध्यक्षले गनेछ । 

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दबैुको अनपुशस्थर्तमा बैठकमा उपशस्थत उपिोक्ता सर्मर्तका 

सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यशक्तले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) बैठकको गणपरुक संख्या जभमा सदस्य संख्याको पचास प्रर्तित 

हनुेछ ।  

(५) बैठकको र्नणिय सामान्य बहमुतबाट हनुेछ ।  

(६) बैठकको र्नणिय उपिोक्ता सर्मर्तको सशचवले प्रमाशणत गनेछ ।  

(७) उपिोक्ता सर्मर्तको बैठक सभबन्िी अन्य कायिष्ट्रवर्ि उपिोक्ता 

सर्मर्त आफैले र्निािरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

१३. उपिोक्ता सर्मर्तको कायि योजना: (१) उपिोक्ता सर्मर्तले मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको 

आफ्नो क्षेत्रमा गररने सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास, प्राकृर्तक स्रोतको संरक्षण र वन 

पैदावारको उपयोग सभबन्िी कायिको लार्ग कायि योजना तयार गरी 

उपिोक्ताहरुको बैठकबाट पाररत गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको कायि योजना तयार गदाि संरक्षकले 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपर्नयम (१) बमोशजमको कायि योजनामा देहायका कुराहरू 

समावेि हनु ुपनेछ:-  

(क) सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तको नाम,  
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(ख) सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्त रहेको इकाईको र्समाना,  

(ग) वन, वन्यजन्त ुतथा वातावरण संरक्षणको लार्ग अपनाइन े

व्यवस्थापन सभबन्िी तररका,  

(घ) वन पैदावारको संकलन गने तररका,  

(ङ) वन क्षेत्रमा चररचरण गने स्थान र तररका,  

(च) ष्ट्रवरुवा काँटछाँटगने, पातलो पाने, सफा गने र अन्य वन 

बििन उपचारहरूको तररका,  

(छ) वकृ्षारोपण र वन सिुार सभबन्िी तररका,  

(ज) वन पैदावारको ष्ट्रवतरण, प्रबन्ि र र्बक्री ष्ट्रवतरण गने 

तररका,  

(झ) िरू्म व्यवस्थापनको लार्ग अपनाइने नीर्त तथा तररका,  

(ञ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।  

(४) उपर्नयम (१) बमोशजम उपिोक्ताहरुको बैठकबाट पाररत कायि 

योजना संलग्न गरी उपिोक्ता सर्मर्तले स्वीकृर्तको लार्ग संरक्षक समक्ष पेि गनुि 

पनेछ ।  

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम स्वीकृर्तको लार्ग पेि िएको कायि योजना 

उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबझु गरी सो कायि योजनामा कुनै कुरा थपघट गनुि 

पने िएमा सो समेत गरी कायि योजना स्वीकृत गरी सो को जानकारी सभबशन्ित 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई ददन ुपनेछ ।  

१४. उपिोक्ता सर्मर्तको ष्ट्रवघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा उपिोक्ता 

सर्मर्तलाई ष्ट्रवघटन गनि सक्नेछ:- 

(क) स्वीकृत कायि योजना ष्ट्रवपररत काम गरेमा,  
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(ख) र्नयम १० बमोशजम आफ्नो काम, कतिव्य पूरा गनि 

नसकेमा,  

(ग) र्नयम १७ बमोशजम र्नषरे्ित कायि गरेमा । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्त ष्ट्रवघटन गनुि िन्दा पूवि 

संरक्षकले उक्त उपिोक्ता सर्मर्तलाई कारबाही गनुि पने कारण सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण 

खोली पन्र ददनको भयाद ददई स्पिीकरण माग गनुि पनेछ ।  

(३) उपर्नयम (२) बमोशजम माग गररएको स्पिीकरण सन्तोषजनक 

निएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राष्ट्रवर्िक कमिचारी खटाई 

स्थलगत र्नरीक्षण गनि सक्नेछ ।  

(४) उपर्नयम (३) बमोशजम स्थलगत र्नरीक्षण गरी प्राप्त िएको 

प्रर्तवेदनको आिारमा संरक्षकले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो उपिोक्ता सर्मर्तलाई 

ष्ट्रवघटन गनि सक्नेछ ।  

(५) सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तका दईु र्तहाई सदस्यहरूले सो 

उपिोक्ता सर्मर्त ष्ट्रवघटन गनि र्लशखत अनरुोि गरेमा संरक्षकले उपिोक्ता सर्मर्त 

ष्ट्रवघटन गनि सक्नेछ ।  

(६) उपर्नयम (४) वा (५) बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्त ष्ट्रवघटन 

गररएकोमा त्यसमा शचत्त नबझु्ने उपिोक्ता सर्मर्तका पदार्िकारीले उपिोक्ता 

सर्मर्त ष्ट्रवघटन िएको सूचना पाएको र्मर्तले पैतीस ददनर्ित्र महार्नदेिक समक्ष 

उजूरी ददन सक्नेछ । महार्नदेिकले यस सभबन्िमा ददएको र्नणिय अशन्तम  

हनुेछ ।  

(७) उपर्नयम (६) बमोशजम उजूरी परेकोमा संरक्षकले उपिोक्ता सर्मर्त 

ष्ट्रवघटन गरेको र्नणिय सदर गरेमा वा उजूरी नपरेकोमा सो उजूरी ददने भयाद 
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िकु्तान िएपर्छ संरक्षकले पनु: अको उपिोक्ता सर्मर्त गठन गराई कायि सञ्चालन 

गराउन पनेछ ।  

(८) उपिोक्ता सर्मर्त ष्ट्रवघटन िई उपर्नयम (६) बमोशजम परेकोमा सो 

को अशन्तम र्नणिय निएसभम वा उजूरी नपरेकोमा उपर्नयम (७) बमोशजम अको 

उपिोक्ता सर्मर्त गठन निएसभमको लार्ग संरक्षक वा र्नजले खटाएको 

कमिचारीले सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गनेछ ।  

(९) ष्ट्रवघष्ट्रटत उपिोक्ता सर्मर्तको सभपशत्त र दाष्ट्रयत्व उपर्नयम (७) 

बमोशजमको उपिोक्ता सर्मर्तमा सनेछ ।  

१५.  उपिोक्ता सर्मर्तको कोष: (१) उपिोक्ता सर्मर्तको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन:्- 

(क) मध्यवर्ति क्षेत्र सामदुाष्ट्रयक वन कायि योजनाले र्नददिि 

गरेका वन पैदावार र्बक्री ष्ट्रवतरणबाट प्राप्त आभदानी,  

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

(ग) र्नयम ३५ बमोशजम शिकार खेल्ने अनमुर्त ददए वापत 

प्राप्त हनुे रकम,  

(घ) दात ृसंस्था वा व्यशक्तबाट प्राप्त चन्दा वा आर्थिक सहयोग 

आदद,  

(ङ) ष्ट्रवष्ट्रवि ।  

(३) उपिोक्ता सर्मर्तले बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गनुि   

पनेछ ।  

तर बैष्ट्रकंङ्ग सषु्ट्रविा निएको क्षेत्रमा रु. १०,०००।- सभम सर्मर्तले 

तोकेको व्यशक्तले राख्न सक्नेछ ।  
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(४) कोषको संचालन उपिोक्ता सर्मर्तले तोकेको उपिोक्ता सर्मर्तका 

दईुजना पदार्िकारीहरूको संयकु्त दस्तखतबाट हनुछे ।  

(५) उपिोक्ता सर्मर्तको तफि बाट गनुि पने खचिहरू, उपिोक्ता सर्मर्तको 

कोषबाट व्यहोररनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सर्मर्तलाई जनु कायिक्रम वा कामको लार्ग रकम प्राप्त 

िएको छ सो रकम सोही कायिक्रम वा काममा खचि गनुि पनेछ ।  

(७) उपिोक्ता सर्मर्तले र्नमािण कायि गदाि गराउँदा मन्त्रालयले समय 

समयमा तोकेको वन, वनस्पर्त, वन्यजन्त ु तथा ि-ूसंरक्षण सभबन्िी ष्ट्रवकास 

र्नमािण कायिक्रमको लार्ग दर ष्ट्रवश्लषेण सभबन्िी र्सद्धान्त (नमिस) मा तोकेको 

दरमा नबढ्ने गरी गनुि गराउन ुपनेछ ।  

१६.  उपिोक्ता सर्मर्तको लेखापरीक्षण: (१) उपिोक्ता सर्मर्तको प्रत्येक आर्थिक 

वषिको लेखापरीक्षण सभबशन्ित संरक्षकले खटाएको व्यशक्तले गनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम लेखापरीक्षण गनि आउने व्यशक्तले माग 

गरेको शे्रस्ता कागजात तथा ष्ट्रहसाव ष्ट्रकतावको अर्िलेख उपिोक्ता सर्मर्तले पेि 

गनुि  

पनेछ ।  

(३) लेखापरीक्षणबाट उपिोक्ता सर्मर्तको पदार्िकारीले आर्थिक दरुुपयोग 

गरेको पाइएमा संरक्षकले सो रकम र्नजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर  

गनेछ ।  

पररच्छेद -५ 

मध्यवर्ति के्षत्रर्ित्र र्नषरे्ित कायिहरू 
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१७.  मध्यवर्ति के्षत्रर्ित्र र्नषरे्ित कायिहरू: संरक्षकको र्लशखत अनमुर्त नर्लई कुनै 

पर्न व्यशक्तले मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र देहायका कामहरू गनि पाउने छैन । त्यस्तो 

कुनै काम गरेमा कसूर गरेको मार्ननेछ ।  

(क) आफ्नो हक नपगु्ने कुनै ि-ूिाग र्नयन्त्रण गनि वा रुख 

काट्न, वन फाँड्न वा वन क्षेत्र आवाद गनि,  

(ख) वन पैदावार नास हनुे कुनै काम गनि वा वनमा आगो 

लगाउन,  

(ग) वातावरणमा उल्लेखनीय प्रर्तकूल असर पनि सक्ने गरी 

ढंुगा, माटो, बालवुा वा खानी खन्न वा कुनै खर्नज पदाथि 

माटो वा अन्य यस्तै पदाथि हटाउन,  

(घ) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र बग्न े नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा 

कुनै हार्नकारक ष्ट्रवषादी वा ष्ट्रवष्फोटक पदाथिहरू प्रयोग 

गनि,  

(ङ) अनर्िकृत रुपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तलुाई क्षर्त  

परु् याउन ।  

१८.  काम कारबाही रोक्न वा सिुार गनि आदेि ददन सक्ने: (१) मध्यवर्ति 

क्षेत्रर्ित्र वा बाष्ट्रहरबाट िईरहेका वा हनु लागेको कुनै काम कारबाहीबाट 

मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको ि-ूउपयोग, जनस्वास््य, प्राकृर्तक वातावरण तथा प्राकृर्तक 

श्रोतको संरक्षणमा प्रर्तकूल असर परेमा वा पने संिावना िएमा संरक्षकले 

सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तको र्सफाररसमा सभबशन्ित व्यशक्त वा संस्थालाई 

तत्काल यस्तो काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा सिुार गनि आदेि ददन    

सक्नेछ ।  
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(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको आदेिमा के कर्त कारणले त्यस्तो काम 

कारबाहीलाई र्नषिे गनुि परेको हो वा त्यस्तो काम कारबाहीमा के कस्तो सिुार 

गनुि पने हो सो कुराको ष्ट्रववरण स्पि रुपले खलुाएको हनु ुपनेछ । 

(३) उपर्नयम (१) बमोशजम संरक्षकले ददएको आदेि उपर शचत्त नबझु्न े

व्यशक्त वा संस्थाले त्यस्तो आदेिको सूचना पाएको र्मर्तले पैंतीस ददनर्ित्र र्बिाग 

समक्ष र्नवेदन ददन सक्नछे । त्यस्तो र्नवेदनमा र्बिागले गरेको र्नणिय अशन्तम  

हनुेछ ।  

१९.  क्षर्त परु् याउन नहनेु: कसैले पर्न मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको साविजर्नक बाटो, पूल, 

तारवार, शचन्हपट, संकेत वा अन्य कुनै साविजर्नक शचज वस्तलुाई कुनै प्रकारको 

क्षर्त परु् याउन हुँदैन ।  

२०. सहमर्त र्लन ु पने: मध्यवर्ति क्षेत्रमा घरेल ु उद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरू 

संचालन गनि पाउन ेगरी उद्योग दताि गनुि वा इजाजतपत्र प्रदान गनुि िन्दा पूवि सो 

कायि गनि पाउने अर्िकारीले ष्ट्रविागको र्लशखत सहमर्त प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो 

उद्योग दताि गनि वा संचालन गने इजाजतपत्र प्रदान गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्न वन पैदावारमा 

आिाररत घरेल ुउद्योग दताि गनि वा इजाजतपत्र प्रदान गनुि िन्दा पूवि सो कायि 

गनि पाउने अर्िकारकीले र्बिागको सहमर्त प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दताि 

गनि वा संचालन गने इजाजतपत्र प्रदान गनुि पनेछ ।  

(३) ष्ट्रविागले उपर्नयम (१) बमोशजम उद्योग खोल्न सहमर्त ददने 

सभबन्िमा र्नशित मापदण्डहरू तयार गनुि पनेछ ।  

(४) यो र्नयमावली प्रारभि हनुिुन्दा अर्ि मध्यवर्ति क्षेत्रमा संचालन िै 

रहेको घरेल ु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आिाररत घरेल ु

उद्योगले पर्न ऐनको दफा ३क. बमोशजम मध्यवर्ति क्षेत्र तोष्ट्रकएको र्मर्तले एक 
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वषि र्ित्र उपर्नयम (३) बमोशजम ष्ट्रविागले तयार गरेको मापदण्डको अर्िनमा 

रही त्यस्तो उद्योग संचालन गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद – ६ 

वन ष्ट्रवकास सभबन्िी व्यवस्था 

२१.  मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा सभुपन सष्ट्रकने: (१) र्नयम ४ बमोशजम 

मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लार्ग मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा सभुपन 

र्निािरण गरेको क्षेत्रमा मध्यवर्ति  सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र र्लन 

चाहने उपिोक्ता सर्मर्तले अनसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष र्नवेदन 

ददन ुपनेछ । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको र्नवेदन पनि आएमा संरक्षकले उपिोक्ता 

सर्मर्तलाई कायि योजना तयार गनि आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक एवं अन्य सहयोग 

उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपर्नयम (१) बमोशजम पनि आएको र्नवेदन र उपिोक्ता सर्मर्तले 

स्वीकृर्तको लार्ग पेि गरेको कायि योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबझु 

गरी र्नवेदनमा उल्लेशखत वन क्षेत्र पूरै वा आशंिक रुपमा अनसूुची-४ बमोशजमको 

प्रमाणपत्र सष्ट्रहत सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तलाई सभुपन सक्नेछ ।  

(४) उपिोक्ता सर्मर्तले संरक्षकद्वारा स्वीकृत िइसकेको कायि योजनामा 

आवश्यक परेमा संिोिन गने प्रस्ताव पेि गनि सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावलाई 

संरक्षकले सोही बमोशजम वा थपघट गरी स्वीकृर्त ददन सक्नेछ ।  

(५) एउटै वन क्षेत्र दईु वा सो िन्दा बढी उपिोक्ता सर्मर्तका 

उपिोक्ताहरूले मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले 
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सभबशन्ित उपिोक्ताहरूसँग समन्वय गरी सहमर्तको आिारमा सो वन क्षेत्र 

सभुपन्न सक्नेछ ।  

(६) उपर्नयम (३) बमोशजम मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन शजभमा र्लन े

उपिोक्ताहरूको उपिोक्ता सर्मर्तले कायि योजना बमोशजम कायि नगरेमा उपिोक्ता 

सर्मर्तलाई बढीमा १५ ददनको भयाद ददई स्पिीकरण माग गनुि पनेछ ।  

(७) उपिोक्ता सर्मर्तले पेि गरेको स्पिीकरण सन्तोषजनक निएमा वा 

स्थलगत प्रर्तवेदनबाट मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताि र्लन ु मनार्सव देशखएमा 

संरक्षकले सो वन ष्ट्रफताि र्लई त्यसको व्यवस्थापन संरक्षक आफैं ले गनेछ ।  

(८) उपर्नयम (७) बमोशजम मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफताि र्लने गरी 

गररएको र्नणिय उपर शचत्त नबझु्ने उपिोक्ता सर्मर्तले त्यस्तो र्नणियको सूचना 

पाएको पैंतीस ददनर्ित्र महार्नदेिक समक्ष उजूरी ददन सक्नेछ । यस्तोमा 

महार्नदेिकले ददएको र्नणिय अशन्तम हनुेछ ।  

(९) उपर्नयम (८) बमोशजम उजूरी परेकोमा सो को अशन्तम र्नणिय 

निएसभम सो वनको व्यवस्थापन संरक्षक आफैं ले गनेछ ।  

(१०) उपिोक्ता सर्मर्त आफैं ले ष्ट्रवरुवा लगाई हकुािएको वन पैदावारको 

उपयोग कायि योजना बमोशजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्ने गरी सभबशन्ित 

उपिोक्ता सर्मर्तले तोकेको दस्तूर र्तरी उक्त मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनका 

उपिोक्ताहरुले उपयोग गनि पाउनेछन ्।  

(११) उपिोक्ता सर्मर्तले मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा कुनै वन 

क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हनु आएका वन पैदावारको उपयोग कायि योजना 

बमोशजमको मात्रा र पररमाणमा नबढ्ने गरी उपिोक्ता सर्मर्तले तोकेको दस्तूर 

र्लई उक्त मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनका उपिोक्ताहरूले उपयोग गनि पाउनेछन ्।  
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(१२) उपर्नयम (१०) र (११) बमोशजम प्राप्त गरेको काठ, दाउरा 

बाहेकका अन्य वन पैदावार उपिोक्ताहरूले मध्यवर्ति क्षेत्रिन्दा बाष्ट्रहरको क्षेत्रमा 

ओसार पसार गनि पाउने छन ्। त्यसरी ओसार पसार गनुि अर्ि उपिोक्ताहरूले 

संरक्षकबाट अनमुर्त प्राप्त गनुि पनेछ ।  

२२. मध्यवर्ति िार्मिक वनको रुपमा सभुपन सष्ट्रकने: मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रका 

परापूविकालदेशख रहेको कुनै िार्मिकस्थल वा त्यसको वररपररको वन क्षेत्रको 

ष्ट्रवकास, संरक्षण र उपयोग गनि चाहने कुनै िार्मिक र्नकाय, समूह वा समदुायले 

त्यस्तो वनको क्षेत्रफल, चार ष्ट्रकल्ला र त्यस्तो वनमा गररने कायिहरूको ष्ट्रववरण 

खलुाई अनसूुची -५ बमोशजमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष र्नवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको र्नवेदन गनि आएमा संरक्षकले आवश्यक 

जाँचबझु गरी र्नवेदकले माग गरे बमोशजम वा त्यसमा आवश्यक थपघट गरी 

मध्यवर्ति िार्मिक वनको रुपमा त्यस्तो िार्मिक र्नकाय, समूह वा समदुायलाई 

अनसूुची -६ बमोशजमको प्रमाणपत्र सष्ट्रहत सभुपन्न सक्नेछ । त्यसरी वन सभुपदा 

परभपरागत उपिोक्ताहरूको हक ष्ट्रहतमा असर नपने व्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ ।  

(३) मध्यवर्ति िार्मिक वनमा रहेका काठ, दाउरा, सभबशन्ित िार्मिक 

स्थलको िार्मिक कायिमा मात्र उपयोग गनि सष्ट्रकनेछ ।  

तर वातावरणमा प्रर्तकूल असर पने गरी वा साविजर्नक रुपमा हानी 

नोक्सानी हनुे गरी वा जलािार क्षेत्रमा ि-ूक्षय हनु सक्ने गरी रुख कटान गनि 

पाइनेछैन।  

(४) उपर्नयम (२) बमोशजम सशुभपएको मध्यवर्ति िार्मिक वनमा 

सभबशन्ित िार्मिक र्नकाय, समूह वा समदुायले उपर्नयम (३) ष्ट्रवपरीतको 

कायिगरेमा वा मध्यवर्ति िार्मिक वनमा गनुिपने कायि संचालन गनि नसकेमा 

संरक्षकले त्यस्तो मध्यवर्ति िार्मिक वन ष्ट्रफताि र्लने र्नणिय गनि सक्नेछ ।  
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तर मध्यवर्ति िार्मिक वन ष्ट्रफताि र्लन ेर्नणिय गनुि अर्ि सभबशन्ित िार्मिक 

र्नकाय, समूह वा समदुायलाई स्पिीकरण पेि गनि पन्र ददनको भयाद ददन ुपनेछ 

।   

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम संरक्षकले गरेको र्नणिय उपर शचत्त नबझु्न े

िार्मिक र्नकाय, समूह वा समदुायले त्यस्तो र्नणियको सूचना पाएको र्मर्तले पैंतीस 

ददनर्ित्र महार्नदेिक समक्ष उजूरी ददन सक्नेछ। त्यस्तो उजूरीमा महार्नदेिकले 

गरेको र्नणिय अशन्तम हनुछे ।  

२३.  मध्यवर्ति र्नजी वन लगाउन सष्ट्रकने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको आफ्नो हक 

पगु्ने जग्गाका िनीले आफ्नो इच्छा अनसुार मध्यवर्ति र्नजी वनको ष्ट्रवकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन गनि तथा वन पैदावारको उपयोग गनि सक्नेछ ।  

(२) संरक्षकले मध्यवर्ति र्नजी वनको िनीलाई आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक 

सहयोग उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(३) मध्यवर्ति र्नजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति र्नजी वनको िनीले 

मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र ष्ट्रवक्री ष्ट्रवतरण गनि पाउनेछ । 

(४)  मध्यवर्ति र्नजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति र्नजी वनको 

िनीले मध्यवर्ति क्षेत्र बाष्ट्रहर ओसार पसार र र्बक्री ष्ट्रवतरण गनुि परेमा वन 

पैदावारको जात, ष्ट्रकर्सम र पररमाण खोली सभबशन्ित संरक्षक समक्ष ददन ु  

पनेछ ।  

(५) उपर्नयम (४) बमोशजमको र्नवेदन प्राप्त िएमा संरक्षकले आवश्यक 

जाँचबझु गदाि गराउँदा, उक्त वन पैदावार मध्यवर्ति र्नजी वनको िनीको देशखन 

आएमा वन पैदावारको जात, ष्ट्रकर्सम र पररमाण खलुाई वातावरणीय असर नपने 

ष्ट्रकर्समले काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र बाष्ट्रहर ओसार 

पसार गने पूजी ददन ुपनेछ ।  
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(६) उपर्नयम (५) बमोशजमको पूजी बाटोमा पने वन चेक पोिमा 

दरष्ट्रपठ गराई वन पैदावार ओसार पसार गनुि पनेछ ।  

२४.  काठ, दाउरा उपलब्ि गराउन सष्ट्रकने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र बगाई ल्याएको, 

ष्ट्रकनारा लागेको, अड्केको वा डुवेको काठ दाउराहरू संरक्षक आफैं ले वा 

उपिोक्ता सर्मर्त माफि त संकलन गराउन सक्नेछ ।  

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र कानूनी कारबाहीको र्सलर्सलामा बरामद िएका 

काठ, दाउरा संरक्षकले सरुशक्षत साथ राख्न े व्यवस्था र्मलाउन ु पनेछ । त्यस्तो 

काठ, दाउरा, उपिोक्ता सर्मर्तले व्यवस्थापन गरेको वनको रहेछ िने त्यस्तो 

काठ, दाउरा सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तलाई ष्ट्रफताि ददन ुपनेछ ।  

(३) उपर्नयम (१) वा (२) बमोशजमका काठ र दाउराको र्बक्रीको 

लार्ग र्डपो राख्न उपयकु्त हनुे स्थानको र्निािरण र स्थानीय उपिोक्ताहरूलाई 

ददइने काठ, दाउराको अर्िकतम पररमाणको र्निािरण संरक्षकले गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्नयम (३) बमोशजमको काम गदाि संरक्षकले सभबशन्ित उपिोक्ता 

सर्मर्तसँग समन्वय राखी गनुि पनेछ ।  

(५) स्थानीय उपिोक्तालाई काठ, दाउराको ष्ट्रवक्री गदाि सभबशन्ित 

उपिोक्ता सर्मर्तको र्सफाररस तथा उपर्नयम (३) बमोशजमको पररमाण र 

उपर्नयम (६) बमोशजमको मूल्यको आिारमा र्डपोले सभबशन्ित उपिोक्ताहरूलाई 

ष्ट्रवक्री गनुि पनेछ ।  

(६) उपर्नयम (५) बमोशजम ष्ट्रवक्री गररने काठ, दाउराको मूल्य र्निािरण 

गदाि त्यस्तो काठ, दाउरा संकलन गदाि लागेको खचि समेत जोडी संरक्षकले 

प्रचर्लत वन सभबन्िी कानूनले तोकेको काठ, दाउराको मूल्यको आिारमा मूल्य 

र्निािरण गनुि पनेछ ।  
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(७) उपर्नयम (५) बमोशजम र्बक्री गररएको काठ, दाउराको उपयोग 

मध्यवर्ति क्षेत्र बाष्ट्रहर गनि पाइने छैन ।  

(८) उपर्नयम (५) बमोशजम र्बक्रीबाट प्राप्त गररएको रकम मध्ये काठ, 

दाउरा संकलन गदाि लागेको खचि कटाई बाँकी हनु आएको रकम राजश्व खातामा 

दाशखला गनुि पनेछ ।  

२५.  मध्यवर्ति के्षत्रर्ित्र वन: (१) र्नयम ४ बमोशजम र्निािरण गररएको मध्यवर्ति 

क्षेत्रको व्यवस्थापनको लार्ग संरक्षकले आवश्यक देखेकोमा कुनै इकाईलाई 

मध्यवर्ति क्षेत्र वनको रुपमा र्निािरण गनि सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम मध्यवर्ति क्षेत्र वन र्निािरण गदाि त्यस 

क्षेत्रको ि-ूसंरक्षण, वन्यजन्त,ु वनस्पर्त तथा वातावरण पक्षलाई समेत ध्यानमा 

राखेर गनुि पनेछ ।  

(३) यस र्नयम बमोशजम र्निािरण गररएको मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको वनको 

संरक्षण, सभबद्धिन तथा व्यवस्थापन संरक्षकले गनुि पनेछ ।  

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र वनर्ित्र प्राप्त हनुे वन पैदावार मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको 

कुनै उपिोक्ता सर्मर्तले र्लन चाहेमा सोही उपिोक्ता सर्मर्तलाई र्नयमा अनसुार 

लाग्ने दस्तूर र्लई संरक्षकले र्बक्री ष्ट्रवतरण गनुि पनेछ । एकिन्दा बढी 

उपिोक्ता सर्मर्तले उक्त वन पैदावार र्लन चाहेमा दामासाहीका ष्ट्रहसावले र्बक्री 

ष्ट्रवतरण गनुि पनेछ ।  

(५) कुनै पर्न उपिोक्ता सर्मर्तले उक्त वन पैदावार र्लन नचाहेको 

अवस्थामा संरक्षकले बोल कबोल प्रथाद्वारा र्बक्री ष्ट्रवतरण गनुि पनेछ ।  
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पररच्छेद – ७ 

सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास 

२६.  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग खचिको र्निािरण: (१) ऐनको दफा २५क. 

बमोशजम राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आभदानीको रकम मध्ये 

स्थानीय जनताको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग खचि गररने रकमको प्रर्तित 

र्निािरण मन्त्रालयले गनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम मन्त्रालयले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग 

खचि गररने रकमको प्रर्तित र्निािरण गदाि देहायका कुराहरुलाई आिार मानी 

गनेछ:- 

(क) राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको वाष्ट्रषिक 

आभदानी,  

(ख) मध्यवर्ति क्षेत्रको जनसंख्या र क्षेत्र,  

(ग) मध्यवर्ति क्षेत्रको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको शस्थर्त,  

(घ) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, तथा आरक्षले परु् याएको 

असरको पररमाण,  

(ङ) राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणमा 

स्थानीय जनताले परु् याएको योगदान,  

(च) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासका लार्ग आवश्यक पनि सक्ने स्थानीय 

श्रोत र सािनको उपलब्िता,  

(छ) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासमा स्थानीय जनताको अर्िरुची, 

सष्ट्रक्रयता तथा सहिार्गता । 
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(३) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रको सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग प्राप्त रकम मध्ये 

कुन इकाईलाई कर्त रकम ष्ट्रवतरण गने िने्न कुराको र्निािरण गदाि देहाय 

बमोशजमको सर्मर्त गठन हनुेछ:- 

(क) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्रका उपिोक्ता 

सर्मर्तका अध्यक्षहरूले 

आफूमध्येबाट छानेको व्यशक्त  - अध्यक्ष 

(ख) सभबशन्ित शजल्ला ष्ट्रवकास 

सर्मर्तको प्रर्तर्नर्ि - सदस्य  

(ग) सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तका 

अध्यक्षहरू - सदस्य  

(घ) संरक्षक  - सदस्य-सशचव 

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र एकिन्दा बढी शजल्लामा पनि गएमा उपर्नयम (३) 

बमोशजमको सर्मर्तमा सबै शजल्ला ष्ट्रवकास सर्मर्तका प्रर्तर्नर्िहरू रहनेछन ्।  

(५) उपर्नयम (३) बमोशजमको सर्मर्तको बैठक अध्यक्षसँग परामिि गरी 

आवश्यकता अनसुार संरक्षकले बोलाउनेछ । बैठक सभबन्िी अन्य कायिष्ट्रवर्ि 

सर्मर्त आफैं ले र्निािरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

(६) उपर्नयम (३) बमोशजमको सर्मर्तले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग 

प्राप्त रकम ष्ट्रवतरण गदाि ऐनको दफा ३ग. बमोशजम ददइन ु पने क्षर्तपूर्तिको 

अनमुार्नत रकम छुट्याई बाँकी हनु आएको रकमलाई देहायका आिारमा 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई ष्ट्रवतरण गनि छुट्याउन ुपनेछ:- 

(क) उपिोक्ता सर्मर्तको इलाका र जनसंख्या, 

(ख) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको माग र आवश्यकता,  

(ग) राष्ट्रिय र्नकुञ्ज वा आरक्षले सो क्षेत्रमा परु् याएको असर,  
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(घ) वन्यजन्त,ु वन पैदावार तथा प्राकृर्तक स्रोतको संरक्षण गनि 

त्यस क्षेत्रका बार्सन्दाले गरेको योगदान,  

(ङ) सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासमा स्थानीय जनताको अर्िरुची, 

सष्ट्रक्रयता तथा सहिार्गता,  

(च) कुनै खास इकाईमा संचालन हनुे आयोजनाको लागत ।  

(७) उपर्नयम (६) बमोशजम सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग ष्ट्रवतरण गररन े

रकम चौमार्सक रुपमा र्नकासा ददइनेछ ।  

२७.  सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सभबन्िी कायिको संचालन: (१) र्नयम २६ बमोशजम 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग ददइने रकमबाट संचालन गनि 

सष्ट्रकने आयोजनाहरुको छनौट गरी उपिोक्ता सर्मर्तले उक्त आयोजनाहरूको 

लगत इष्ट्रिमेट सष्ट्रहतको प्रस्ताव तयार गरी उपिोक्ताहरुको श्रमदानको अंि समेत 

उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेि गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम लगत इष्ट्रिमेट तयार गने काममा संरक्षकले 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराई ददन ुपनेछ । संरक्षकले 

प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउन नसकी शजल्ला ष्ट्रवकास सर्मर्तलाई अनरुोि 

गरेमा सभबशन्ित शजल्ला ष्ट्रवकास सर्मर्तले उपिोक्ता सर्मर्तलाई त्यस्तो प्राष्ट्रवर्िक 

सहयोग उपलब्ि गराई ददन ुपनेछ ।  

(३) उपर्नयम (१) बमोशजम पेि िएको आयोजनाको प्रस्ताव सभबन्िमा 

संरक्षकले आवश्यक जाँचबझु गरी उपयकु्तताको आिारमा त्यस्तो आयोजना 

संचालन गनि स्वीकृर्त ददन सक्नेछ ।  

(४) उपर्नयम (२) बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्तले पेि गरेको लगत 

इष्ट्रिमेट बमोशजमको रकम ष्ट्रकस्ताबन्दीको आिारमा संरक्षकले सभबशन्ित 

उपिोक्ता सर्मर्तलाई र्नकासा ददन ुपनेछ ।  
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(५) आयोजना सभपन्न िएपर्छ सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तले संरक्षक 

समक्ष उक्त आयोजनाको जाँच पास गराई ददन अनरुोि गनुि पनेछ र त्यस्तो 

अनरुोि िै आएमा संरक्षकले प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराई ददन ु पनेछ । 

संरक्षकले प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउन नसकी शजल्ला ष्ट्रवकास सर्मर्तलाई 

अनरुोि गरेमा सभबशन्ित शजल्ला ष्ट्रवकास सर्मर्तले त्यस्तो प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 

उपलब्ि गराई ददन ुपनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सर्मर्तले संचालन गरेको आयोजनाको कायिसभपन्न िएपर्छ 

उपिोक्ता सर्मर्तले उक्त आयोजनाको ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताव र जाँचपासको प्रर्तवेदन 

संरक्षक समक्ष पेि गनुि पनेछ । संरक्षकले उक्त ष्ट्रहसाव ष्ट्रकताव र जाँचपासको 

प्रर्तवेदन दताि गरी सो को र्नस्सा उपिोक्ता सर्मर्तलाई ददनेछ ।  

(७) संरक्षकले ष्ट्रवल िरपाई र जाँचपास प्रर्तवेदन पेि िएपर्छ 

आवश्यकता अनसुार स्थलगत र्नरीक्षण समेत गरी कायि सभपन्न िएको देशखएमा 

उपिोक्ता सर्मर्तले र्लएको पेश्की फर्छ्यौट गरी ददन ुपनेछ । 

(८) उपर्नयम (१) बमोशजमको आयोजनाको लगत इष्ट्रिमेट गदाि र 

जाँचपास गदाि लागेको खचि सभबशन्ित आयोजनाको खचिमा समावेि गररनेछ ।  

२८.  दोहोरो नपने गरी ष्ट्रवकास आयोजना संचालन गनुि पने: संरक्षकले र्नयम २७ 

बमोशजम सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सभबन्िी कायि गदाि सो इकाईमा अन्य र्नकाय, संघ 

संस्था वा कायािलयले संचालन गररराखेको कुनै सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सभबन्िी 

आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी संचालन गनुि पनेछ ।  

२९.  प्राथर्मकताको आिारमा आयोजनाको छनौट गनुि पने: उपिोक्ता सर्मर्तले 

आयोजनाको छनौट गदाि स्थानीय जनताको आवश्यकता पररपूती गने र प्राकृर्तक 

श्रोतको संरक्षण गने ष्ट्रकर्समका आयोजनालाई प्राथर्मकता ददई छनौट गनुि   

पनेछ ।  
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३०. स्थानीय उपिोक्ताहरूको दाष्ट्रयत्व: र्नयम २६ बमोशजम सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको 

लार्ग प्राप्त रकमबाट आयोजना संचालन गररएकोमा सो आयोजनाबट लाि पाउने 

स्थानीय उपिोक्ताहरूको दाष्ट्रयत्व देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) आयोजना सभपन्न गनि लाग्ने श्रमदान गने,  

(ख) आयोजनाको ममित सभिार िलु्क बझुाउने,  

(ग) आयोजना सभपन्न गनि, संचालन गनि र आयोजनाको ममित 

सभिार गनि आवश्यक सहयोग गने ।  

पररच्छेद -८ 

रकम जभमा गने र क्षर्तपूर्ति र्निािरण गने तररका 

३१.  िरौटी खातामा रकम जभमा गने: राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले 

गरेको आभदानीको रकम सभबशन्ित राष्ट्रिय र्नकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको 

कायािलयको नाममा बैंकमा िरौटी खाता खोली जभमा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम िरौटी खातामा जभमा गरेको रकम मध्ये 

मन्त्रालयले सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको लार्ग र्नयम २६ बमोशजम र्निािरण गरेको 

प्रर्तितको रकम चौमार्सक रुपमा छुट्याई बाँकी रकम राजश्व खातामा दाशखल 

गनुि पनेछ ।  

३२.  क्षर्तपूर्ति रकम र्निािरण गने तररका: (१) ऐनको दफा ३ग. बमोशजमको 

क्षर्तपूर्तिको रकम माग गने बार्सन्दाले क्षर्त िएको ष्ट्रववरण उल्लेख गरी 

सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्त समक्ष र्नवेदन पेि गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको र्नवेदन पनि आएमा सभबशन्ित उपिोक्ता 

सर्मर्तले तत्सभबन्िमा आवश्यक जाँचबझु गरी क्षर्तको वास्तष्ट्रवक ष्ट्रववरण तथा 
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र्नवेदकलाई सो वापत ददन ु पने क्षर्तपूर्तिको रकम यष्ट्रकन गरी र्सफाररस गनि  

सक्नेछ ।  

(३) उपर्नयम (२) बमोशजमको उपिोक्ता सर्मर्तको र्सफाररस प्राप्त हनु 

आएमा र्नयम २६ को उपर्नयम (३) बमोशजमको सर्मर्तले आवश्यक जाँचबझु 

गरी क्षर्तपूर्ति ददन ुपने देशखन आएमा क्षर्तपूर्तिको रकम र्निािरण गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्नयम (३) बमोशजम र्निािरण िएको क्षर्तपूर्तिको रकम 

सभबशन्ित बार्सन्दालाई ददन ुपनेछ ।  

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम सभबशन्ित बार्सन्दालाई क्षर्तपूर्ति 

ददइसकेपर्छ त्यस्तो क्षर्तपूर्ति ददएको जग्गाको लगत कट्टा गनि संरक्षकले 

सभबशन्ित मालपोत कायािलयलाई लेशख पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद -९ 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

३३.  मध्यवर्ति के्षत्रर्ित्र संचालन गररने सेवा: (१) मन्त्रालयले मध्यवर्ति क्षते्रर्ित्र 

ऐनको दफा ६ बमोशजमको कुनै सेवा वा सषु्ट्रविा कसैबाट संचालन गराउन 

चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सषु्ट्रविा सभबन्िी आवश्यक ष्ट्रववरण खोली त्यस्तो सेवा वा 

सषु्ट्रविा के कस्तो ितिमा संचालन गनि सक्ने हो सो सवै कुरा खलुाई र्सल्ड टेण्डर 

ददनको लार्ग कशभतमा पैंतीस ददनको भयाद तोकी प्रमखु पत्र पर्त्रकामा सूचना 

प्रकाशित गनुि पनेछ र त्यस्तो टेण्डरको सूचनामा टेण्डर पेि गनुि पने कायािलय 

वा अर्िकारी र टेण्डर खोर्लने समय समेत तोक्न ुपनेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम भयादर्ित्र पनि आएमा टेण्डरहरु ररतपूविक 

निए वा सन्तोषप्रद निएको िने्न मन्त्रालयलाई लागेमा अको टेण्डर माग गनिको 

लार्ग पनु: सूचना प्रकािन गनि सक्नेछ ।  
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(३) उपर्नयम (१) वा (२) बमोशजम पेि िएको टेण्डर मध्ये 

मन्त्रालयले सबैिन्दा बढी राजश्व (रोयल्टी) कबूल गने र वातावरण संरक्षणको 

दृष्ट्रिबाट उपयकु्त हनुे टेण्डर स्वीकार गनुि पनेछ ।  

तर कुनै खास अवस्थामा मन्त्रालयले कभती रोयल्टी कबूल गनेको टेण्डर 

पर्न स्वीकार तनि सक्नेछ र त्यस्तोमा टेण्डर स्वीकार गने अर्िकारीले सो गनुि 

परेको कारण समेत जनाई राख्न ुपनेछ ।  

(४) मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र कुनै सेवा वा सषु्ट्रविा संचालन गनिको लार्ग 

बोलकबोल गने व्यशक्तले त्यस्तो सेवा वा सषु्ट्रविा संचालन गने सभबन्िमा कुनै 

ष्ट्रकर्समको र्नमािण कायि गनुि पदाि त्यसको ष्ट्रवस्ततृ आयोजना तयार गरी 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

३४.  ि-ूउपयोर्गता प्रणाली लागू गने: (१) र्नयम ५ बमोशजमको व्यवस्थापन कायि 

योजनामा ि-ूउपयोर्गता प्रणाली लागू गनुि पने िनी तोष्ट्रकएको क्षेत्रका जग्गामा 

संरक्षकले सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तको सहमर्त र्लई ि-ूउपयोर्गता प्रणाली 

अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गनि वा रुख ष्ट्रवरुवा वा घाँस 

लगाउन वा अन्य कुनै कायि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम ि-ूउपयोर्गता प्रणाली अपनाई कायिहरु गने 

जग्गािनी वा मोहीलाई संरक्षकले प्राष्ट्रवर्िक तथा अन्य सहयोग उपलब्ि गराउन  

सक्नेछ । 

३५.  शिकार गनि पाइने: राष्ट्रिय र्नकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रर्ित्र वन्यजन्तकुो संख्यामा 

अत्यर्िक बषृ्ट्रद्ध हनु गई मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र त्यस्ता वन्यजन्तकुो चाप बढेमा 

संरशक्षत वन्यजन्त ुबाहेकका अन्य वन्यजन्त ुमध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र शिकार गनि पाउने 

गरी ष्ट्रविागले तोष्ट्रकददएको कोटामा नबढ्ने गरी प्रचर्लत कानून बमोशजम ष्ट्रविागले 

शिकार खेल्ने अनमुर्त ददन सक्नेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

 

28 

 

३६.  अनसुन्िान कायि गनि सष्ट्रकने: (१) कसैले मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र अनसुन्िान 

सभबन्िी कुनै काम गनि चाहेमा ष्ट्रविागको पूवि स्वीकृर्त प्राप्त गरी गनि सक्नेछ र 

त्यस्तोमा र्नजले गरेको अनसुन्िान प्रर्तवेदनको एकप्रर्त ष्ट्रविाग समक्ष पेि गनुि 

पनेछ ।  

तर ष्ट्रवदेिी व्यशक्त वा संस्थाले त्यस्तो कायि गनि खोजेमा ष्ट्रविागले तोकेको 

दस्तूर र्लई अनसुन्िान गने स्वीकृर्त ददन सक्नेछ ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम अनसुन्िान गनि चाहने व्यशक्तलाई संरक्षक र 

उपिोक्ता सर्मर्तले आवश्यक सहयोग गनुि पनेछ ।  

३७.  संरक्षकलाई सूचना ददन ुपने: उपिोक्ता सर्मर्तले आफ्नो क्षेत्रर्ित्र बसाई सरी 

आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपिोक्ताहरुको लगतलाई अद्यावर्िक 

बनाई सो को सूचना संरक्षकलाई ददन ुपनेछ ।  

३८.  संरक्षकलाई सहयोग गनुिपने: मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गने 

काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी र्नकाय, 

उपिोक्ता सर्मर्त तथा सभबशन्ित सबैले आवश्यक सहयोग गनुि पनेछ ।  

३९.  अन्तररम व्यवस्था: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना लागू निएसभमको 

लार्ग ष्ट्रविागको मागि दििनको अर्िनमा रही संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रमा 

उपयकु्तताको आिारमा व्यवस्थापन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्नयम १३ बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्तको व्यवस्थापन कायि योजना 

लागू निएसभमको लार्ग सभबशन्ित उपिोक्ता सर्मर्तले संरक्षकले ददएको र्नदेिन 

बमोशजम आफ्नो क्षेत्रको कायि संचालन गनुि पनेछ ।  
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४०.  मदु्दा हेने अर्िकारी र पनुरावेदन: (१) ऐनको दफा ३क. बमोशजम तोष्ट्रकएको 

मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसँग सभबशन्ित कसूर सभबन्िी मदु्दाको 

कारबाही र ष्ट्रकनारा गने अर्िकार संरक्षकलाई हनुछे ।  

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम संरक्षकले गरेको र्नणिय उपर शचत्त नबझु्न े

पक्षले र्नणियको सूचना पाएको  र्मर्तले पैंतीस ददनर्ित्र पनुरावेदन अदालतमा 

पनुरावेदन गनि सक्नेछ ।  

४१.  र्नदेशिका बनाउने: संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र 

ष्ट्रवकासको लार्ग आवश्यक र्नदेशिका तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई 

आफ्नो क्षेत्रमा लागू गनि सक्नेछ ।  

४२.  मध्यवर्ति के्षत्रको पररत्यागको पररणाम: (१) ऐनको दफा ३क. को उपदफा 

(२) बमोशजम नेपाल सरकारले मध्यवर्ति क्षेत्रको पररत्याग गरेमा मध्यवर्ति क्षेत्रका 

स्थानीय बार्सन्दाहरुले ऐन बमोशजम पाउने सषु्ट्रविा सहरु्लयत तथा सामदुाष्ट्रयक 

ष्ट्रवकासको लार्ग प्राप्त हनुे रकम त्यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गररने छैन ।  

तर मध्यवर्ति क्षेत्रमा कायि संचालन िरुु िएको आयोजना सभपन्न गनि 

लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ि गराई ददन ुपनेछ ।  

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रको पररत्याग गररएमा त्यस्तो वन क्षेत्रमा प्रचर्लत वन 

सभबन्िी कानून लागू हनुेछ ।  

४३.  अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकािन गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनि सक्नेछ ।  

४४.  बचाउ: यो र्नयमावली प्रारभि हनुिुन्दा अगार्ड प्रचर्लत कानूनबमोशजम 
सामदुाष्ट्रयक वन, कवरु्लयत वन, िार्मिक वन आददको रुपमा सशुभपएको वन क्षेत्र 
मध्यवर्ति क्षेत्रर्ित्र पनि गएमा सभबशन्ित व्यवस्थापन कायि योजनाको भयाद समाप्त 
निएसभम प्रचर्लत कानूनबमोशजम नै हनुे र सो को भयाद समाप्त िएपर्छ यस 
र्नयमावली बमोशजम मध्यवर्ति क्षेत्रको रुपमा काम कारबाही गररनेछ ।  
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अनसूुची – १ 

(र्नयम ९ को उपर्नयम (१) सँग सभबशन्ित) 

उपिोक्ता सर्मर्तको दतािको लार्ग ददन ेर्नवेदनको ढाचँा 

 

श्री संरक्षकज्यू,  

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 

................................... ।  

 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र 

व्यवस्थापन र्नयमावली, २०५२ मा िएका व्यवस्था बमोशजम उपिोक्ता सर्मर्तको गठन 

गरी उक्त उपिोक्ता सर्मर्तको दताि गरी पाउन तपर्सल बमोशजमको ष्ट्रववरण खलुाई यो 

र्नवेदन पेि गरेका छौं । उपिोक्ता सर्मर्तको दताि गरी सो को जानकारी पाउन अनरुोि 

गरेका छौं ।  

तपर्सल 

(क) उपिोक्ता सर्मर्तको नाम: 
(ख) चारष्ट्रकल्ला:  

(ग) अन्दाजी क्षेत्रफल:  

(घ) घरिरुीको संख्या:  

(ङ) कूल जनसंख्या: 
र्नवेदकहरु 

.......उपिोक्ता सर्मर्तका तफि बाट  

दस्तखत  

र्स. नं.  नाम   दजाि    

१. 
२.  

३. 
४.  

५.  

र्मर्त:  
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अनसूुची – २ 

(र्नयम ९ को उपर्नयम (२) सँग सभबशन्ित) 
नेपाल सरकार  

राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 
उपिोक्ता सर्मर्तको दतािको प्रमाणपत्र  

 

दताि नं.:-          र्मर्त:- 
श्री  ............................ उपिोक्ता सर्मर्त,  

................................... ।  

 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र 
व्यवस्थापन र्नयमावली, २०५२ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी त्यस उपिोक्ता 
सर्मर्तलाई दताि गरी यो प्रमाणपत्र ददएको छ ।   

 

उपिोक्ता सर्मर्तको ष्ट्रववरण:-  

(क) नाम: 
(ख) चारष्ट्रकल्ला:  

(ग) अन्दाजी क्षेत्रफल:  

(घ) घरिरुीको संख्या:  

(ङ) कूल जनसंख्या: 
प्रमाणपत्र ददने अर्िकृतको  

नाम: 
दजाि:  

दस्तखत:  

 

द्रिव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यार्तएमा वा नार्सएमा अको प्रमाणपत्र र्लन पच्चीस 
रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।  
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अनसूुची – ३ 

(र्नयम २१ को उपर्नयम (१) सँग सभबशन्ित) 
 

मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन दतािको लार्ग ददइन ेर्नवेदन  

श्री संरक्षकज्यू,  

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 

................................... ।  

 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन 
र्नयमावली, २०५२ को अर्िनमा रही संलग्न कायि योजना अनसुार मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक 
वनको रुपमा संरक्षण, सभबद्धिन र सदपुयोग गनि चाहेकोले देहायको  वन क्षेत्र यस 
उपिोक्ता सर्मर्तलाई हस्तान्तरण गनुिहनु यो र्नवेदन पेि गरेका छौ:-    

(क) प्रस्ताष्ट्रवत मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनि चाहेको वनको नाम 
र ठेगाना:- 
चारष्ट्रकल्ला:  

क्षेत्रफल:  

(ख)  वन्यजन्त ुछन वा छैनन?् छन ्िने कुन कुनजातका वन्यजन्त ुछन?्: 
 

र्नवेदकहरु 

 उपिोक्ता सर्मर्तका तफि बाट  

दस्तखत  

र्स. नं.  नाम   पद   

१. 
२.  

३. 
४.  

र्मर्त:  ..............  
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अनसूुची – ४ 

(र्नयम २१ को उपर्नयम (३) सँग सभबशन्ित) 
मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वन दतािको प्रमाणपत्र  

 

नेपाल सरकार  

वन तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 
 

 

श्री  ............................ उपिोक्ता सर्मर्त,  

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

................................... ।  

 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन 
र्नयमावली, २०५२ को अर्िनमा देहायको मध्यवर्ति वन क्षेत्र  यसैसाथ संलग्न कायि 
योजना बमोशजम  व्यवस्थापन गरी सदपुयोग गनि मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको रुपमा 
सशुभपएको  
छ ।  

   

 मध्यवर्ति सामदुाष्ट्रयक वनको ष्ट्रववरण:-  

नाम:- 
चारष्ट्रकल्ला:-  

क्षेत्रफल:- 
प्रमाणपत्र ददने संरक्षकको  

नाम, थर:- 
दस्तखत:-  

र्मर्त:- 
 

द्रिव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यार्तएमा वा नार्सएमा अको प्रमाणपत्र र्लन पच्चीस 
रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।  
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अनसूुची – ५ 

(र्नयम २२ को उपर्नयम (१) सँग सभबशन्ित) 

मध्यवर्ति िार्मिक वन दतािको लार्ग ददइन ेर्नवेदन 

 

श्री संरक्षकज्यू,  

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 

................................... ।  

 

 राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन 

र्नयमावली, २०५२ को अर्िनमा रही संलग्न कायि योजना अनसुार मध्यवर्ति िार्मिक 

वनको रुपमा संरक्षण, सभबद्धिन र सदपुयोग गनि चाहेकोले देहायको मध्यवर्ति क्षेत्र वन 

यस िार्मिक र्नकाय/ समूह/ समदुायलाई हस्तान्तरण गनि हनु यो र्नवेदन पेि गरेको  

छु ।  

प्रस्ताष्ट्रवत मध्यवर्ति िार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गनि चाहेको मध्यवर्ति क्षते्र  

वन:- 

नाम:- 

चारष्ट्रकल्ला:  

क्षेत्रफल:  

िार्मिक र्नकाय/ समूह/ समदुायको तफि बाट 

नाम: 

दस्तखत: 

पद: 

र्मर्त:  
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अनसूुची – ६ 

(र्नयम २२ को उपर्नयम (२) सँग सभबशन्ित) 
मध्यवर्ति िार्मिक वन दतािको प्रमाणपत्र  

नेपाल सरकार  

वन तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्ट्रविाग 

.................. राष्ट्रिय र्नकुञ्ज/ आरक्ष कायािलय, 
 

श्री  ............................    

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

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

 

 त्यस र्नकाय/ समूह/ समदुायलाई राष्ट्रिय र्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, 
२०२९ र मध्यवर्ति क्षते्र व्यवस्थापन र्नयमावली, २०५२ को अर्िनमा देहायको 
मध्यवर्ति क्षते्र वन यसैसाथ संलग्न कायि योजना बमोशजम व्यवस्थापन गरी सदपुयोग गनि 
मध्यवर्ति िार्मिक वनको रुपमा सशुभपएको छ ।  

   

 मध्यवर्ति िार्मिक वनको ष्ट्रववरण:-  

नाम:- 
चारष्ट्रकल्ला:-  

क्षेत्रफल:- 
प्रमाणपत्र ददन ेसंरक्षकको  

नाम, थर:- 
दजाि:- 
दस्तखत:-  

र्मर्त:- 
द्रिव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यार्तएमा वा नार्सएमा अको प्रमाणपत्र र्लन पच्चीस 

रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।  


