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सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली, २०५३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५३।८।१७
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनिकार प्रयोग

गरी नेपाल सरकारले दे हायका ननयमहरू बनाएकोछ ।

पररच्छे द – १
प्रारशभिक
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ननयमावलीको नाम “सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ननयमावली,
२०५३ ” रहेकोछ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।

२.

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

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

(ख)

ष्ट्रविाग" िन्नाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण
ष्ट्रविाग सभझनु पछथ ।

(ग)

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

(घ)

"सं स्था" िन्नाले ऐनको दफा १६ख. बमोशजम नेपाल सरकारले कुनै सं रक्षक
क्षेत्रको व्यवस्थापनको लानग सुशभपएको सं स्था सभझनु पछथ ।

(ङ)

“प्रिान कायाथलय” िन्नाले

ननयम ४ बमोशजम स्थाष्ट्रपत सं रक्षक क्षेत्रको प्रिान

कायाथलय सभझनु पछथ ।
(च)

"प्रमुख” िन्नाले ननयम ४ को उपननयम (२) बमोशजम ननयुक्त िएको प्रिान
कायाथलय सभझनु पछथ ।
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(छ)

"कायाथलय" िन्नाले ननयम ६ बमोशजम स्थाष्ट्रपत इलाका सं रक्षण कायाथलय
सभझनु पछथ ।

(ज)

"सं रक्षण अनिकृत" िन्नाले ननयम ६ को उपननयम (२) बमोशजम ननयुक्त
िएका कायाथलयको प्रमुख सभझनु पछथ ।

(झ)

" सनमनत" िन्नाले ननयम ८ बमोशजम गदित सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनत
सभझनु पछथ ।

(ञ)

"व्यवस्थापन कायथ योजना" िन्नाले ननयम १५ बमोशजम स्वीकृत व्यवस्थापन
कायथ योजना सभझनु पछथ ।
पररच्छे द -२
संरक्षण क्षेत्रको सीमाना र व्यवस्थापन

३.

संरक्षण क्षेत्रको सीमाना:

सं रक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोशजम नेपाल सरकारले

नेपाल राजपत्रमा सचचना प्रकािन गरी ननिाथरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
४.

संरक्षण क्षेत्र प्रिान कायाथलयको स्थापना तथा प्रमुखको ननयुशक्त: (१) सं रक्षण क्षेत्रको
व्यवस्थापन तथा ष्ट्रवकासको नननमत्त सं स्थाद्वारा संरक्षण क्षेत्रको प्रिान कायाथलयको स्थापना
गररनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमका प्रिान कायाथलयको प्रमुखको रुपमा कायथ गने गरी

सं स्थाले एक प्रमुख ननयुक्त गनेछ ।

(३) प्रमुखको पदावनि सं स्थाले तोष्ट्रकददए बमोशजम हुनेछ ।
५.

संरक्षण क्षेत्रको इलाका ष्ट्रविाजन: सं स्थाले सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लानग प्राकृनतक

सीमानाको आिारमा सं रक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार ष्ट्रवनिन्न सं रक्षण इलाकाहरुमा
ष्ट्रविाजन गनेछ ।

६.

ईलाका संरक्षण कायाथलयको स्थापना: (१) ननयम ५ बमोशजम ष्ट्रविाशजत प्रत्येक ईलाकामा
सं स्थाले एउटा ईलाका सं रक्षण कायाथलयको स्थापना गनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम स्थाष्ट्रपत ईलाका सं रक्षण कायाथलयको प्रमुखको रुपमा

कायथ गने गरी सं स्थाले एक सं रक्षण अनिकृत ननयुक्त गनेछ ।
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७.

अन्य कायाथलयहरू खोल्न सक्ने: सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा ष्ट्रवकासको लानग सं स्थाले

आवश्यक दे खेमा अन्य कायाथलयहरू खोल्न सक्नेछ र त्यस्ता कायाथलयहरूको काम, कतथव्य
र अनिकार सं स्थाले तोके बमोशजम हुनेछ ।

पररच्छे द -३
सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनत
८.

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनतको गिन: (१) सं रक्षण क्षेत्रमा गररने सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास

सभबन्िी ननमाथण कायथ, सो क्षेत्रको प्राकृनतक वातावरणको सं रक्षण र प्राकृनत सभपदाको
सन्तुनलत उपयोग सभबन्िी व्यवस्थापन कायथक्रमलाई प्रिावकारी रुपले कायाथन्वयन गनथको
लानग सभबशन्ित सं रक्षण अनिकृतले सं रक्षण क्षेत्रनित्रको प्रत्येक गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतमा दे हाय
बमोशजमको एउटा सं रक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सनमनत गिन गनेछ:(क)

सभबशन्ित गाउँ ष्ट्रवकास सनमनतको अध्यक्ष

(ख)

स्थानीय उपिोक्ताहरुले आफचमध्ये प्रत्यक वडाबाट

– सदस्य

एकजनाका दरले छानेका व्यशक्तहरू
(ग)

– सदस्य

सं रक्षण अनिकृतले स्थानीय उपिोक्ताहरू मध्येबाट
मनोनयन गरे का पाँचजना व्यशक्तहरू

– सदस्य

(२) सं रक्षण अनिकृतले सदस्यको मनोनयन गदाथ मष्ट्रहला, ष्ट्रपछनडएको जानत र
सामाशजक कायथकताथहरूको प्रनतनननित्व हुने गरी गने छ ।
(३) सनमनतका सदस्यहरुले आफच मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना सशचव
छान्नेछन् ।
तर पदे न सदस्य अध्यक्ष र सशचव पदमा छनौट हुन सक्ने छै न ।
(४) सनमनतका पदानिकारी र सदस्यहरूको पदावनि पाँच वषथको हुनेछ ।
९.

सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार: सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम
हुनेछ:(क)

आफ्नो

क्षेत्रनित्रका

प्राकृनतक

वातावरणको

ष्ट्रवकास,

प्राकृनतक

सभपदाको

ष्ट्रवकास

तथा

सं रक्षण,
त्यसको

सामुदाष्ट्रयक
सन्तुनलत

व्यवस्थापनको लानग व्यवस्थापन कायथ योजना बनाई सं रक्षण अनिकृत
माफथत प्रमुख समक्ष पेि गने ।
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(ख)

यस ननयमावली बमोशजम माछा माने दस्तचर, वन पैदावार उपिोग
दस्तचर, पिु चररचराउ दस्तचर वा प्राकृनतक स्रोत उपयोग दस्तचर
उिाउने साथै अनुमनतपत्र ददने ।
प्रमुख वा सं रक्षण अनिकृतलाई आवश्यक पने ष्ट्रववरण वा तथ्याङ्कहरू

(ग)

उपलव्ि गराउने ।
आफ्नो क्षेत्रनित्र पष्ट्रहरो, िच-क्षय जस्ता प्रकोपको रोकथाम, बन

(घ)

पैदावारको सं रक्षण, प्राकृतक स्रोत तथा वन्यजन्तुको सं रक्षण,
वातावरणीय सफाई तथा उपिोक्ताहरूको सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकासको
नननमत्त ष्ट्रवनिन्न रचनात्मक कृयाकलापहरू सं चालन गने ।
प्रमुख तथा सं रक्षण अनिकृतले समय समयमा ददएको ननदे िनको

(ङ)

पालना गने गराउने ।
१०. सनमनतको बैिक तथा कायथष्ट्रवनि: (१) सनमनतको बैिक दुई महीनािन्दा बढीको अन्तर नपने
गरी वषथको कभतीमा छ पटक बस्नेछ ।

छ ।

(२) सनमनतको बैिक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा सशचवले बोलाउने
(३) बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननजको अनुपशस्थनतमा सदस्यहरूले आफच

मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।
(४) कभतीमा पचास प्रनतित सदस्यको उपशस्थती िएमा बैिकको लानग गणपुरक
सं ख्या पुगेको मानननेछ ।

(५) बैिकको ननणथय बहुमतबाट गररनेछ र मत बराबर िएमा अध्यक्षले ननणाथयक

मत ददनेछ ।
(६) बैिकका ननणथय सशचवद्वारा प्रमाशणत गररनेछ ।
(७)

सनमनतको

बैिकमा

अध्यक्षले

आवश्यकता

अनुसार

कुनै

व्यशक्तलाई

पयथवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।

११. उपसनमनतहरू गिन गनथ सक्ने: (१) सनमनतले आफचले गनुप
थ ने काम सुव्यवशस्थत रुपले सं चालन
गनथ आवश्यकता अनुसार उपसनमनतहरू गिन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम गिन गररने उपसनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार
तथा कायथष्ट्रवनि

सनमनतले तोके बमोशजम हुनेछ ।
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१२. सनमनतको ष्ट्रवघटन: (१) दे हायको अवस्थामा सं रक्षण अनिकृतले कुनै सनमनतलाई ष्ट्रवघटन गनथ
सक्नेछ:-

कायथ योजना ष्ट्रवपररत हुने गरी कुनै काम गरे मा,

(क)

व्यवस्थापन

(ख)

ननयम ९ बमोशजम पालना गनुथ पने काम, कतथव्य र अनिकारको
पालना नगरे मा वा गनथ नसकेमा,

(ग)
(घ)

ऐन वा यस ननयमावली ष्ट्रवपरीत कुनै काम कारबाही गरे मा,

सनमनतले कुनै कारणले आफचलाई सुशभपएको दाष्ट्रयत्व पचरा गनथ सकेको

छै न वा स्थानीय उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत ष्ट्रवपररत कुनै काम गरे को छ
वा उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत सं रक्षण गनथ सकेको छै न िन्ने कुरामा
सं रक्षण अनिकृत ष्ट्रवश्वस्त िएमा ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम कुनै सनमनत ष्ट्रवघटन गनुप
थ ने िएमा सं रक्षण अनिकृतले
उक्त सनमनतलाई सुिारको नननमत्त उशचत भयाद ददई नलशखत रुपमा सचेत गराउन वा ननदे िन

ददन सक्नेछ । यसरी सं रक्षण अनिकृतले सचेत गराएको वा ननदे िन ददएका कुराहरुको
पालना गनुथ त्यस्तो सनमनतको कतथव्य हुनेछ । यसरी ददएको ननदे िनको पालना नगररएमा
सं रक्षण अनिकृतले त्यस्तो सनमनतलाई ननलभवन गनथ वा ष्ट्रवघटन गनथ सक्नेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम

कुनै सनमनत ष्ट्रवघटन िएमा सं रक्षण अनिकृतले पुन:

अको सनमनत गिन गनुथ पनेछ ।
पररच्छे द – ४
संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना र कायाथन्वयन
१३.

संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा ष्ट्रवकास कायथको सं चालन: सं रक्षण क्षेत्रको सं रक्षण तथा ष्ट्रवकास
कायथको व्यवस्थापन र सं चालन स्वीकृत व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम गररनेछ ।

१४. व्यवस्थापन कायथ योजना तजुम
थ ा गने: (१) प्रत्येक सनमनतले दे हायका कुराहरू खुलाई आफ्नो
क्षेत्रमा उपयोग गररने प्राकृनतक स्रोत, वन्यजन्तुको सं रक्षण तथा नतनीहरूको उपयोग,

सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास तथा स्थानीय उपिोक्ताहरूको ष्ट्रहत अनिबृष्ट्रि सभबन्िी व्यवस्थापन कायथ
योजना तजुम
थ ा गरी सं रक्षण अनिकृत समक्ष पेि गनुथ पनेछ:(क)

उक्त गाउँ ष्ट्रवकास सनमनत अन्तगथत पने सं रक्षण क्षेत्रले ओगटे को
क्षेत्रफल,
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(ख)

उक्त

गाउँ

वन्यजन्तु,

ष्ट्रवकास

सनमनत

वनस्पनत

तथा

अन्तगथतको

यस्तै

अन्य

सं रक्षण

क्षेत्रमा

प्राकृनतक

श्रोत

रहे मा

वा

वन

पैदावारको शस्थनत,
(ग)

स्थानीय

उपिोक्ताहरूको

सं ख्यात्मक

ष्ट्रववरण

र

नतनीहरूलाई

आवश्यक पने पैदावार,
(घ)

व्यवस्थापन कायथ योजना अवनिमा गररने वृक्षारोपण,

(ङ)

व्यवस्थापन

कायथ योजना

अवनिमा

उपिोक्ताहरूको

सामुदाष्ट्रयक

ष्ट्रवकास वा अन्य ष्ट्रहत अनिबृष्ट्रि सभबन्िमा सं चालन गररने ष्ट्रवस्तृत
कायथक्रमहरू,
(च)

व्यवस्थापन

कायथ

योजना

अवनिमा

प्राकृनतक

श्रोतको

सं रक्षण

सभबन्िमा वन्यजन्तु तथा वनस्पनतको सं रक्षण र पयथटन ष्ट्रवकास
सभबन्िमा सं चालन गररने कायथक्रमको ष्ट्रवस्तृत ष्ट्रववरण,
(छ)

व्यवस्थापन कायथ योजना अवनिमा ष्ट्रवनिन्न दस्तचर आददबाट हुन सक्ने
कुल आभदानी,

(ज)

व्यवस्थापन कायथ योजनामा उल्लेशखत कायथक्रमहरु कायाथन्वयन गनथ
आवश्यक पने सािन, स्रोत, जनिशक्त तथा रकम।

(२) व्यवस्थापन कायथ योजना तजुम
थ ा गदाथ पाँच वषथको अवनिको लानग तजुम
थ ा गरी

उक्त पाँच वषथनित्रको कचल लक्ष्य र कायथक्रमहरुलाई वाष्ट्रषक
थ
रुपमा पचरा गररने लक्ष्य र
कायथक्रमहरूमा समेत ष्ट्रविाजन गनुथ पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजमको व्यवस्थापन कायथ योजना आफ्नो इलाका अन्तगथतका

सनमनतहरूबाट प्राप्त गरे पनछ सं रक्षण अनिकृतले ती व्यवस्थापन कायथ योजनाहरुमा एकरुपता
र समन्वय हुने गरी आवश्यक सं िोिन गरी प्रमुख समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।
(४) इलाका सं रक्षण कायाथलयहरु माफथत सनमनतहरुको व्यवस्थापन कायथ योजना प्राप्त

िएपनछ प्रमुखले ती व्यवस्थापन कायथ योजनाहरूसँग समन्वय र एकरुपता हुने गरी दे हायका
कुराहरु खुलाई ष्ट्रवस्तृत व्यवस्थापन कायथ योजना तयार गनुथ पनेछ:(क)

सं रक्षण क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल र सीमाना ष्ट्रवस्तारको सं िावना,

(ख)

सं रक्षण क्षेत्र अन्तगथत हाल गररएको इलाका ष्ट्रविाजन र व्यवस्थापन
कायथ योजना अवनिमा गररने कुल इलाका ष्ट्रविाजन,
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(ग)

सं रक्षण क्षेत्रनित्र रहे का कुल वन्यजन्तु, वनस्पनत तथा यस्तै अन्य

प्राकृनतक श्रोत वा वन पैदावारको शस्थनत,
(घ)

स्थानीय

उपिोक्ताहरूको

सं ख्यात्मक

ष्ट्रववरण

र

उनीहरूलाई

आवश्यक पने वन पैदावार,
(ङ)

व्यवस्थापन कायथ योजना अवनिमा गररने वृक्षारोपण,

(च)

व्यवस्थापन
सभबिथन,

कायथ योजना

वन्यजन्तु

तथा

अवनिमा

प्राकृनतक

वनस्पनतको

सं रक्षण,

श्रोतको

सं रक्षण,

पयथटन

ष्ट्रवकास

सभबन्िमा सं चालन गररने कायथक्रमहरुको ष्ट्रवस्तृत ष्ट्रववरण,
(छ)

व्यवस्थापन
ष्ट्रवकास

कायथ

वा

अन्य

योजना

अवनिमा

उपिोक्ताहरूको

ष्ट्रहत

अनिबृष्ट्रि

सभबन्िमा

सामुदाष्ट्रयक

सं चालन

गररने

कायथक्रमहरुको ष्ट्रवस्तृत ष्ट्रववरण,
(ज)

व्यवस्थापन कायथ योजना अवनिमा ष्ट्रवनिन्न दस्तचर आददबाट हुन सक्ने

कुल आभदानी,
(झ)

व्यवस्थापन कायथ योजनामा उशल्लशखत कायथक्रमहरु कायाथन्वयन गनथ
आवश्यक पने श्रोत, जनिशक्त तथा रकम,

(ञ)

व्यवस्थापन कायथ योजना अवनिमा प्रिान कायाथलय, इलाका सं रक्षण
कायाथलय र सनमनतहरू माफथत व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम
गररने कायथगत खचथ र प्रिासननक खचथको ष्ट्रववरण ।

(५) व्यवस्थापन कायथ योजना तयार गदाथ पाँच वषथको अवनिको लानग तयार गरी

उक्त अवनिनित्रको कुल लक्ष्य र कायथक्रमहरुलाई वाष्ट्रषक
थ
रुपमा पचरा गररने लक्ष्य र
कायथक्रमहरुमा समेत ष्ट्रविाजन गनुथ पनेछ ।

१५. व्यवस्थापन कायथ योजना स्वीकृत गने: (१) ननयम १४ बमोशजम व्यवस्थापन कायथ योजना
तयार गररसकेपनछ सं रक्षण अनिकृतहरुसं ग आवश्यक परामिथ र समन्वय गरी प्रमुखले

अशन्तम स्वीकृनतको नननमत्त सं स्था समक्ष पेि गनेछ र सं स्थाले त्यस्तो व्यवस्थापन कायथ
योजना स्वीकृत गनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम व्यवस्थापन कायथ योजना स्वीकृत गदाथ सं स्थाले

सनमनतहरुले आजथन गरे को रकमको कभतीमा तीस प्रनतित रकम स्थानीय उपिोक्ताहरुको
सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवकास सभबशन्ि कायथक्रमहरुमा खचथ गनथ पाउने गरी स्वीकृत गनेछ ।
पररच्छे द -५
संरक्षण क्षेत्रनित्र ननषेनित कायथहरू
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१६. संरक्षण क्षेत्रनित्र ननषेनित कायथहरू: प्रमुखबाट नलशखत अनुमनत ननलई कुनै पनन व्यशक्तले
सं रक्षण क्षेत्रनित्र दे हायको कामहरू गनथ पाउने छै न:(क)
(ख)

वन्यजन्तुको शिकार गनथ,

रुख ष्ट्रवरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन,
छे क्न, वनपैदावार नास हुने कुनै काम गनथ वा आगो लगाउन वा अरु
कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्याउन,

(ग)

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

(घ)

वन्यजन्तु, पंक्षी वा सावथजननक जग्गालाई क्षनत पुर्याउन

(ङ)

हातहनतयार, खरखजाना वा ष्ट्रवष साथमा लै जान वा प्रयोग गनथ,

(च)

सं रक्षण क्षेत्रनित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोतमा ष्ट्रवद्युतीय
करे ण्ट प्रयोग गनथ,

(छ)

सं रक्षण क्षेत्रमा हेनलकोप्टर वा अन्य यस्तै वायुयान अवतरण गनथ,
त्यसबाट माननस वा कुनै वस्तु अवतरण गराउन वा खसाउन।

(२) प्रमुखले उपननयम (१) मा ननषेि गररएका कामहरू मध्ये केही कामहरू सं रक्षण
क्षेत्रनित्रको कुनै इलाका वा खण्डहरुमा ननषेि नहुने गरी छचट ददन
सक्नेछ ।
१७. ननषेि गनथ सक्ने: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्र वा बाष्ट्रहरबाट िइरहे को वा हुन लागेको कुनै काम
कारबाहीबाट सं रक्षण क्षेत्रको िच-उपयोग,जनस्वास्थ्य, प्राकृनतक वातावरण तथा प्राकृनतक
श्रोतको सं रक्षणमा प्रनतकचल असर परे मा वा पने सभिावना िएमा प्रमुखले वा सं रक्षण
अनिकृतले सभबशन्ित व्यशक्तलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा सुिार गने
आदे ि ददन सक्नेछ ।
(२)
आदे ि

ददनु

उपननयम (१) बमोशजम आदे ि ददं दा प्रमुख वा सं रक्षण अनिकृतले त्यस्तो
परे को

कारण

र

गनुथ

पनेछ ।
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१८. क्षनत पुर्याउन नहुन:े

कसैले पनन सं रक्षण क्षेत्रनित्रको सावथजननक बाटो, पुल, घर, कायाथलय

िवन, तारवार, शचन्ह, सं केत वा अन्य कुनै शचज, वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षनत पुर्याउन
पाइने छै न ।
१९.

प्रवेिपत्र र अनुमनतपत्र नलनुपने: (१) ष्ट्रवदे िी नागररकले सं रक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गनथ चाहे मा
प्रिान कायाथलय वा प्रिान कायाथलयले तोकेको कायाथलयमा अनुसचची -१ बमोशजमको दस्तचर
नतरी अनुसचची -२ बमोशजमको प्रवेिपत्र नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त प्रवेिपत्र एक पटकको प्रवेिको लानग मात्र मान्य
हुनेछ ।
(३) सं रक्षण क्षेत्रनित्र माछा मानथ चाहने व्यशक्तले अनुसचची -१ बमोशजमको दस्तचर
नतरी अनुसचची -३ बमोशजमको अनुमनतपत्र नलनु पनेछ ।
(४) कसै लवे सं रक्षण क्षेत्रनित्र कुनै नसनेमा वा डमुमेन्री ष्ट्रफल्म शखच्न वा बनाउन
चाहे मा प्रिान कायाथलय वा प्रिान कायाथलयले तोकेको कायाथलयमा अनुसचची-१ बमोशजमको
दस्तचर नतरी अनुसचची -४ बमोशजमको अनुमनतपत्र नलनु पनेछ ।
(५) सं स्थाले मनानसव दे खेमा कुनै व्यशक्त, सं स्था वा ननकायको हकमा यस
ननयमावली बमोशजम लाग्ने कुनै दस्तुर नमनाहा ददन सक्नेछ ।

२०. पचव थ स्वीकृनत नलनुपने: कुनै व्यशक्तले सं रक्षण क्षेत्रनित्र बैज्ञाननक अनुसन्िान सभबन्िी काम गनथ
चाहे मा प्रमुखको स्वीकृनत नलएर गनथ सक्नेछ। प्रमुखले स्वीकृनत ददं दा कुनै ितथ राखी वा
नराशख अनुसन्िान गने ष्ट्रवषय र समय खुलाएर मात्र स्वीकृनत ददनु पनेछ ।
२१. अनुमनतपत्र नलनु पने: (१) कुनै व्यशक्तले सं रक्षण क्षेत्रनित्रको सरकारी स्वानमत्वको जग्गामा
व्यवसाष्ट्रयक वा अन्य कुनै काम गदाथ प्राकृनतक श्रोत प्रयोग गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृनतक
श्रोतमा असर पने गरी ननजी स्वानमत्वको जग्गामा व्यावसाष्ट्रयक काम िुरू गनुथ िन्दा पष्ट्रहले
प्रमुखले तोष्ट्रकददएको दस्तचर नतरी प्रमुखबाट अनुसचची -५ बमोशजमको अनुमनतपत्र नलनु
पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रमुखले अनुमनतपत्र ददं दा आवश्यक ितथहरू तोक्न
सक्नेछ र ती ितथहरूको पालना नगरे मा वा गनथ नसकेमा प्रमुखले उक्त अनुमनतपत्र रद्द गरी
काम बन्द गने आदे ि ददन सक्नेछ ।
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(३)

उपननयम

(१)

बमोशजमको

कुनै

काम

गने

अनुमनतपत्र

ददं दा

स्थानीय

उपिोक्ताहरूलाई प्राथनमकता ददनु पनेछ ।
ँ करार गरे र सं रक्षण
२२. संरक्षण क्षेत्रनित्र सेवा व्यवसाय संचालन गने: (१) कुनै व्यशक्तले सं स्थासग
क्षेत्रनित्रको कुनै जग्गामा होटे ल, लज, सावथजननक यातायात वा यस्तै ष्ट्रकनसमका अन्य सेवा
व्यवसाय सं चालन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको करार गनुथ पचव थ सं स्थाले सभबशन्ित सनमनत र सं रक्षण
अनिकृतसँग परामिथ नलन सक्नेछ ।
२३.

संरक्षण क्षेत्रमा आवागमनको सुष्ट्रविा: सं रक्षण क्षेत्रनित्र सवथसािारणले साष्ट्रवकदे शख प्रयोग गदै
आएको आवागमनको सुष्ट्रविाको लानग प्रमुखले माननस, घरपालुवा जनावर तथा ढु वानी
सािनको नननमत्त शचन्ह लगाई बाटो तोष्ट्रकददन सक्नेछ । त्यसरी बाटो तोक्दा सं रक्षण
क्षेत्रनित्रको वातावरण प्रदच षण हुने गरी कुनै सवारी सािन चलाउन वा आवागमनको सुष्ट्रविा
प्रयोग गनथ ननषेि गनथ सक्नेछ ।

२४.

संस्था वा नेपाल सरकार शजभमेवार नहुने: प्रवेिपत्र नलई सं रक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गने ष्ट्रवदे िी
नागररकलाई कुनै ष्ट्रकनसमको हानी नोक्सानी िएमा वा चोटपटक लागेमा वा ननजको मृत्यु
िएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युको लानग नेपाल सरकार वा सं स्था
शजभमेवार हुनेछैन ।

२५.

प्राकृनतक श्रोतको उपयोग वा पररचालन बापत दस्तचर बुझाउनु पने: (१) सं रक्षण क्षेत्रनित्रबाट
दै ननक उपिोगका लानग आवश्यक पने वन पैदावार उपिोग गदाथ, जनावर चररचराउको
लानग वा अन्य प्राकृनतक श्रोतको उपयोग गदाथ लाग्ने दस्तचर सनमनतले ननिाथरण गरे बमोशजम
हुनेछ ।
(२) सनमनतले दस्तचर ननिाथरण गदाथ प्रमुखको स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजमको दस्तचर बुझाउने व्यशक्तलाई सनमनतले अनुसचची -६
बमोशजमको अनुमनतपत्र ददनेछ ।
पररच्छे द -६
आनथथक व्यवस्था
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२६. सनमनतले गरे को आभदानी संस्थाको हुन:े (१) सनमनतले यस ननयमावली बमोशजम उिाएको
सभपचण थ दस्तचर सं स्थाको हुनेछ ।
(२) सनमनतले आफचले आजथन गरे को सभपचण थ रकम सं स्थाको नाममा जभमा गनुथ पनेछ
।
(३) स्वीकृत व्यवस्थापन कायथ योजना बमोशजम सं चालन हुने ष्ट्रवनिन्न कायथक्रम तथा
प्रिासननक खचथको लानग सं स्थाले सनमनतलाई आवश्यकतानुसार रकम उपलब्ि गराउनु
पनेछ

र

सनमनतले

उक्त

रकम

आफचलाई

पायक

गने

बैंकमा

जभमा

गनुथ

पनेछ ।
२७.

पाररश्रनमक: सनमनतको सशचवले प्रमुखले तोष्ट्रकददए बमोशजमको पाररश्रनमक पाउनेछ ।

२८.

सनमनतको लेखा र लेखा परीक्षण: (१) सनमनतको लेखा सं स्थाले तोके बमोशजम राख्नु पनेछ र
त्यस्तो ले खा राख्ने दाष्ट्रयत्व सशचवको हुनेछ ।
(२) प्रमुख वा सं रक्षण अनिकृतले सनमनतको काम कारबाही, ले खा तथा अन्य
सभबशन्ित कागजातहरू जुनसुकै बखत हे न थ वा ननरीक्षण गनथ सक्नेछ ।
(३) सनमनतको आभदानी खचथको बाष्ट्रषक
थ
ले खापरीक्षण सं स्थाले ननयुक्त गरे को
दताथवाला ले खा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) उपननयम (२) बमोशजमको ननरीक्षण गदाथ वा उपननयम (३) बमोशजम ले खा
परीक्षण गदाथ कसैले लापरबाही वा बदननयत साथ रकम ष्ट्रहनानमना गरे को पाइएमा सं स्थाले
ननजले त्यसरी ष्ट्रहनानमना गरे को रकम वा सं स्थालाई पुर्याएको हानी नोक्सानीको रकम
सरकारी बाँकी सरह असच ल उपर गनथ सक्नेछ ।

२९.

बैंक खाताको संचालन: सनमनतको बैंक खाताको सं चालन अध्यक्ष र सशचव तथा अध्यक्षको
ु दस्तखतबाट सं चालन हुनेछ ।
अनुपशस्थनतमा एकजना सदस्यको सं यक्त

३०.

आभदानी तथा खचथको ष्ट्रववरण: (१) सनमनतले गरे को आभदानी तथा खचथको मानसक तथा
वाष्ट्रषक
थ ष्ट्रववरण ननयनमत रुपले सं रक्षण अनिकृतलाई पिाउनु पनेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतहरुबाट प्राप्त ष्ट्रववरणको आिारमा सं रक्षण
अनिकृतले सबै कायाथलयको छु ट्टाछु ट्टै र एकमुष्ट रुपमा दे शखने गरी आभदानी खचथको ष्ट्रववरण
खुलाई प्रमुख समक्ष पेि गनुथ पनेछ ।

पररच्छे द -७
ष्ट्रवष्ट्रवि
३१.

सभपथक अनिकारी: सं स्था र नेपाल सरकारबीच सभपथक स्थापना गनथको लानग ष्ट्रविागले
कभतीमा राजपत्रांष्ट्रकत तृतीय श्रे णीको अनिकृत कमथचारीलाई सभपथक अनिकारी तोक्नेछ ।

३२.

वारे न्ट जारी गने अनिकार: ऐनको दफा २३ बमोशजम वारे ण्ट जारी गने अनिकार ष्ट्रविागले
तोकेको कभतीमा राजपत्रांष्ट्रकत तृतीय श्रे णीको अनिकृतलाई हुनेछ ।

३३.

ननरीक्षण, खानतलासी तथा नगरफ्तार गने अनिकार: ऐनको दफा २३ को प्रयोजनको लानग
यस ननयमावली ष्ट्रवरुि काम कारबाही िएको कुराको ननरीक्षण, खानतलासी तथा नगरफ्तार
गने अनिकार ष्ट्रविागले तोकेको कभतीमा राजपत्र अनंष्ट्रकत दद्वतीय श्रे णीको कमथचारीलाई
हुनेछ ।

३४. मुद्दा हेने अनिकार: ऐनको दफा ३१ बमोशजमको मुद्दा हे ने अनिकार ननयम ३१ बमोशजमको
सभपथक अनिकारीलाई हुनछ
े ।
३५.

कारबाहीको नननमत्त अनुरोि गनथ सक्ने: कसैले ऐन वा यस ननयमावली ष्ट्रवपरीत ननषेनित कायथ
गरे कोले ननजउपर ऐन वा यस ननयमावली बमोशजम कारबाही गनथ आवश्यक छ िनी
सभबशन्ित सनमनत वा सं रक्षण अनिकृत वा प्रमुखले मुद्दाको तहष्ट्रककात गने वा मुद्दा दायर
गने अनिकारीलाई नलशखत अनुरोि गनथ सक्नेछ ।

३६.

ननदे िन ददन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले सोझै वा सभपकथ अनिकारी माफथत सं स्थालाई
आवश्यक ननदे िन ददन सक्नेछ र त्यस्ता ननदे िनको पालना गनुथ सं स्थाको कतथव्य हुनेछ ।
(२) प्रमुखले सं रक्षण अनिकृत वा सनमनतलाई आवश्यक ननदे िन ददन सक्नेछ र
त्यस्तो ननदे िनको पालना गनुथ सं रक्षण अनिकृत वा सनमनतको कतथव्य हुनेछ ।
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३७.

ष्ट्रववरण उपलब्ि गराउनु पने: प्रमुखले आवश्यक दे खेको कुनै ष्ट्रवषयमा सं रक्षण अनिकृत वा
सनमनतसँग कुनै ष्ट्रववरण माग गनथ सक्नेछ र त्यस्तो ष्ट्रववरण उपलब्ि गराउनु सं रक्षण
अनिकृत वा सनमनतको कतथव्य हुनेछ ।

३८.

अनिकार प्रत्यायोजन: (१) सं स्थाले यस ननयमावली बमोशजम आफचलाई प्राप्त अनिकार मध्ये
आवश्यकता अनुसार केही अनिकार प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ ।
(२) प्रमुखले यस ननयमावली बमोशजम आफचलाई प्राप्त अनिकार मध्ये आवश्यकता
अनुसार केही अनिकार सं रक्षण अनिकृत वा सनमनतको अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गनथ
सक्नेछ ।

३९. सहमनत नलनु पने: सं रक्षण क्षेत्रनित्रको जलस्रोतको उपयोग गने सभबन्िमा कारबाही गनुथ पचव थ
वन तथा िच-सं रक्षण मन्त्रालयको सहमनत नलनु पनेछ ।
४०. ननदे शिका बनाउन सक्ने: सं स्थाले सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र ष्ट्रवकासको लानग आवश्यक
ननदे शिका तयार गरी नेपाल सरकार, वन तथा िच-सं रक्षण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई
सं रक्षण क्षेत्रमा लागच गनथ सक्नेछ ।
४१. अनुसचचीमा हेरफेर वा थपघट गने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचचना प्रकािन गरी
अनुसचचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।
४२. यस ननयमावली बमोशजम हुन:े यस ननयमावलीमा उल्ले ख िएका कुरामा यसै ननयमावली
बमोशजम, जलस्रोत सभबन्िी कुरामा जलस्रोत ननयमावली, २०५० बमोशजम, सं रक्षण
क्षेत्रनित्र शिकार गने कुरामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण ननयमावली, २०३०
बमोशजम र अन्य कुरामा प्रचनलत कानचन बमोशजम हुनेछ ।
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अनुसचची-१

(ननयम १९ सँग सभबशन्ित)
दस्तचर

(क)

सं रक्षण क्षेत्रको प्रवेि दस्तचर (प्रनतव्यशक्त प्रत्येक प्रवेिको लानग):
नेपाली नागररकलाई

रु. नन:िुल्क

ु नागररकलाई
साकथ मुलक

रु. २००।–

अन्य ष्ट्रवदे िी नागररकलाई

रु. २०००।–

द्रष्ट्ट्व्य: दि वषथिन्दा मुननका केटाकेटीलाई दस्तचर लाग्ने छै न ।
माछा माने दस्तचर:

(ख)
नेपाली नागररकलाई

रु. ५०।-

ु नागररकलाई
साकथ मुलक

रु. २००।–

अन्य ष्ट्रवदे िी नागररकलाई

रु. ५००।–
सवारी दस्तचर:

(ग)
१.

राजमागथ बाहेक सुष्ट्रविा प्राप्त
बाटोको लानग:कार, जीप, बस, रयाक्टर,

(क)
लरी वा
५ टनसभम रकको लानग

रु.

मोटरसाइकल, र

(ख)
टाँगाको लानग
(ग)



५०।-

रु.

हे नलकप्टर अवतरण (प्रनत पटकको) लानग

मिति २०५७।२।९ को राजपत्रिा प्रकामिि सूचनाद्वारा संिोधिि ।
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२. सं रक्षण क्षेत्रको अन्य पथको लानग:
(क)
मोटर इशन्जन जडान िएको कुनै पनन
सवारी सािनको लानग:

रु.२००।-

(ख) पयथटक घुमाउने व्यवसाष्ट्रयक (जङ्गल
ड्राइि):
सवारी सािनको लानग
(ग)

रु. १०००।–

ग्याइडर (इशन्जन जडान िएको वा

निएको)

(घ)
(ङ)



रु.

५००।–

.....................।

नसनेमा (डकुमेन्री ष्ट्रफल्म) छायाँङ्कन दस्तुर:
नेपाली नागररकलाई

रु. ५०००।-

ु नित्रका अन्य नागररकलाई
साकथ मुलक

रु.

अन्य रािका नागररकलाई

२५०००।-

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

द्रष्टव्य: छायाँङ्कन टोलीका साथ ष्ट्रविागले एकजना सभपथक अनिकारी खटाउनेछ ।
द्रष्टव्य:
सं स्थाले तोकेको कायाथलयबाट सभबशन्ित क्षेत्रमा प्रवेिपत्र वा अनुमनतपत्र ननलई
प्रवेि वा कुनै काम गरे मा तोष्ट्रकएको दस्तचरमा ित प्रनतित अनतररक्त दस्तचर नलई
प्रवेिपत्र वा अनुमनत ददइनेछ ।




मिति २०५९।२।२७ को राजपत्रिा प्रकामिि सच
ू नाद्वारा झिककएको ।
मिति २०६४।१।३१ को राजपत्रिा प्रकामिि सूचनाद्वारा थप ।
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अनुसचची

-२

(ननयम १९ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित)

................... सं रक्षण क्षेत्र
................... सं रक्षण कायाथलय
प्रवेिपत्र

नमनत:...............
प्रवेिपत्र नं.

१. प्रवेिपत्र नलनेको नाम, थर,:२. उमेर:
३. नागररकता:
४. प्रवेि गने चाहेको कारण:
५. प्रवेि िुल्क:
प्रवेिपत्र ददने अनिकारीको
दस्तखत:
नाम, थर:
दजाथ:

द्रष्टव्य:-

(१)

यो प्रवेिपत्र एक पटक प्रवेिका लानग मात्र मान्य हुनेछ । यसबाट सं रक्षण
क्षेत्रनित्र तोकेको क्षेत्रमा मात्र प्रवेि गनथ पाइनेछ ।
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(२)

सं रक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेि गने व्यशक्तले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण
ऐन, २०२९ र सो अन्तगथत बनेको ननयमहरूको पालना गनुथ पनेछ ।

(३)

यस प्रवेिपत्रलाई आफ्नो साथमा राख्नु पनेछ र सं रक्षण क्षेत्रको सभबशन्ित
कमथचारीले हेन थ चाहे मा दे खाउनु पनेछ ।
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अनुसचची - ३
(ननयम १९ को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित)

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

सं रक्षण क्षेत्र

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

सं रक्षण कायाथलय

................... सनमनत

माछा माने अनुमनतपत्र
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको नाम, थर.................

२.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको िे गाना .........................
(क)

स्थायी: .................

(ख)

अस्थायी: ........................

३.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको नागररकता .......................

४.

माछा मानथ पाइने खोला वा पोखरीको नाम वा त्यसको खण्ड वा ष्ट्रहस्साको ष्ट्रववरण: ........

५.

अनुमनत बहाल रहने ददन वा अवनि: .......................

६.

अनुमनतपत्र वापत बुझाएको दस्तचर ..........................

अनुमनतपत्र प्रदान गने अनिकारीको
दस्तखत ..............
नाम, थर ..................
दजाथ ....................
नमनत ...................
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अनुसचची - ४
(ननयम १९ को उपननयम (४) सँग सभबशन्ित)

.................. सं रक्षण क्षेत्र
...................

सं रक्षण कायाथलय

नसनेमा वा डकुमेन्री ष्ट्रफल्म शखच्ने अनुमनतपत्र
१.

नसनेमा वा डकुमेन्री ष्ट्रफल्म शखच्न वा बनाउन चाहे ने व्यशक्त/सं स्थाको नाम:

२.

अनुमनतप प्राप्त गनेको िे गाना र नागररकता:

३.

नसनेमा वा डकुमेन्री ष्ट्रफल्म शखच्न वा बनाउन ददएको क्षेत्रको चार ष्ट्रकल्ला:

४.

नसनेमा वा डकुमेन्री ष्ट्रफल्म शखच्न वा बनाउन ददएको अवनि र दस्तचर:

५.

अनुमनतपत्र बुशझनलनेको दस्तखत:
नाम, थर:
उमेर:
नागररकता:
िे गाना: स्थायी:
अस्थायी:

अनुमनतपत्र ददने अनिकारीको
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दस्तखत ..............
नाम, थर ..................
दजाथ ....................
नमनत ...................
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अनुसचची - ५
(ननयम २१ को उपननयम (१) सँग सभबशन्ित)

.................. सं रक्षण क्षेत्र
...................

सं रक्षण कायाथलय

व्यावसाष्ट्रयक वा अन्य कायथ गने अनुमनतपत्र
१.

अनुमनतपत्र नलन चाहने व्यशक्तको नाम, थर, वतन र नागररकता:

२.

अनुमनतपत्र ददएको जग्गाको चार ष्ट्रकल्ला र क्षेत्रफल:

३.

अनुमनतपत्र ददएको प्रयोजन:

४.

अनुमनतपत्र मान्य हुने अवनि:

अनुमनतपत्र ददने अनिकारीको
दस्तखत ..............
नाम, थर ..................
दजाथ ....................
नमनत ...................
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अनुसचची - ६
(ननयम २५ को उपननयम (३) सँग सभबशन्ित)
.................. सं रक्षण क्षेत्र
...................

सं रक्षण कायाथलय

..................... सनमनत

वन पैदावार/जनावर चरीचराउ/ प्राकृनतक श्रोतको उपयोग अनुमनतपत्र

१.

अनुमनतपत्र प्राप्त गने व्यशक्तको नाम, थर:

२.

अनुमनतपत्र प्राप्त गने व्यशक्तको िे गाना:

३.

अनुमनतपत्र बहाल रहने अवनि:

४.

अनुमनतपत्र लागच हुने क्षेत्र:

५.

वन पैदावारको ष्ट्रकनसम र पररमाण:

६.

अनुमनत ददएका जनावरको ष्ट्रकनसम, सं ख्या र अवनि:

७.

अन्य:

अनुमनतपत्र ददने अनिकारीको
दस्तखत:
नाम, थर:
दजाथ:
नमनत:
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