
 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, मंससर १६ गते, २०७८ साल (असतररक्ताङ्क २९ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 

नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लासग प्रकाशन गररएको छ 
।  

 

सबवत ्२०७८ सालको ऐन नं  ६ 

 

वन सबिन्त्धमा व्यवस्था गना िनकेो ऐन, २०७८   



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

2 
 

प्रस्तावनाः नेपालको संववधान िमोम्जम प्रदेशको एकल असधकारको सूचीमा 
रहेको राविय वनको ददगो ववकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदपुयोग गना 
उपयकु्त वन व्यवस्थापन पद्धसत अपनाई वन, वन्त्यजन्त्त,ु वातावरण, जलाधार 
एवम ्जैववक ववववधताको संरक्षण, सबवद्धान र स्वस्थ पयाावरणको प्रवद्धान गरी 
जनताको आधारभतु आवश्यकता परुा गदै वन के्षत्रलाई प्रदेशको आसथाक 
ववकासको महत्वपूणा स्रोतको रुपमा प्रभावकारी सनयमन गरी प्रदेशको समवृद्धमा 
योगदान परु् याउन वाञ्छनीय भएकोले, 

लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्बभक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) यो ऐनको नाम "प्रदेश वन ऐन, २०७8" 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं ददन देम्ख प्रारबभ 
हनुेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा, 
(क)  "औजार" भन्नाले वन के्षत्रमा आवाद वा खनजोत वा वृक्षारोपण 

गना प्रयोग गररने सिै वकससमका औजार, मेम्शनरी तथा रुख 
ववरुवा काट्न,े ताछ्ने, टुक्रा पाने, खकुुरी, िञ्चरो, हँससया, आरा, 
मेम्शन तथा उपकरण समेत सबझन ुपछा । 

(ख)  "किसुलयती वन" भन्नाले पररच्छेद ७ िमोम्जम किसुलयती 
वनको रूपमा व्यवस्थापन गररने  राविय वनको भागलार्ा 
सबझनपुछा । 

(ग)  "कायायोजना" भन्नाले वातावरणीय सन्त्तलुन कायम राखी 
वनको ववकास, संरक्षण, तथा वन पैदावारको उपयोग र ववक्री 
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ववतरण गना तयार गररएको यस ऐन िमोम्जम स्वीकृत 
सबवद्धान प्रणालीमा आधाररत वन सबिन्त्धी कायायोजना 
सबझनपुछा । 

(घ)  ×कोष" भन्नाले दफा ९८ िमोम्जमको वन ववकास कोष 
सबझनपुछा । 

(ङ)  "चकला वन" भन्नाले दफा १० को उपदफा (२) िमोम्जम 
चकला वनको रूपमा व्यवस्थापन गना स्वीकृसत प्राप्त 
सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको भागलाई सबझनपुछा । 

(च)  "जलाधार" भन्नाले वषााको वा अन्त्य पानी एकीकृत भई एउटै 
सनकासिाट िग्न े पानी ढलो के्षत्र सबझनपुछा र सो शब्दले 
कुनै नदी, खोला, खोल्सा आददलाई सनकासको आधार मानी 
त्यस्तो िहाव सँगसँगैको र सो भन्त्दा मासथल्लो के्षत्र समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(छ)  "जैववक मागा" भन्नाले वन्त्यजन्त्तहुरु एक िासस्थानिाट अको 
िासस्थानमा आवतजावत गने िाटो सबझन ुपछा । 

(ज)  "टाचँा" भन्नाले काठ वा रुखमा लगार्न े छाप, म्चन्त्ह वा 
सनशाना सबझनपुछा र सो शब्दले उक्त सनशाना लगाउन 
प्रयोग गररन े सनशाना अवङ्कत फलामे औजारलाई समेत 
जनाउँछ । 

(झ)  "सडसभजन वन कायाालय" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतको सडसभजन 
वन कायाालय सबझनपुछा। 

(ञ)  "तोवकएको" वा "तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको सनयममा तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनपुछा । 

(ट)  "धासमाक वन" भन्नाले पररच्छेद ८ िमोम्जम धासमाक वनको 
रूपमा संरक्षण गररएको राविय वनको भागलार्ा सबझनपुछा । 
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(ठ)  "नदीजन्त्य पदाथा" भन्नाले नदी, खोला, खोल्सी, खहरे, िाढी 
पवहरोले िगाई ल्याई नदी, खोल्सा र खहरेको वकनार तथा 
आसपासका वन क्षेत्र वा सावाजसनक जग्गा वा नदी उकास 
क्षेत्र वा सनजी जग्गामा जबमा भएको ढंुगा, ग्राभेल, वालवुा, 
सगट्टी, समस्कट, गेग्रान, माटो, दहत्तर, िहत्तर समेत 
सबझनपुछा ।  

(ड)  "सनजी वन" भन्नाले प्रचसलत कानून िमोम्जम कुनै व्यम्क्तको 
हक पगु्ने सनजी जग्गामा रूख ववरूवा लगाई हकुााएको वा 
संरक्षण र व्यवस्थापन गररएको वन सबझनपुछा ।  

(ढ)  "सनदेशनालय" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतको प्रदेश वन 
सनदेशनालयलार्ा सबझनपुछा । 

(ण)  "सनदेशक" भन्नाले सनदेशनालयको प्रमखुलार्ा सबझनपुछा । 

(त)  "राविय वन" भन्नाले सनजी स्वासमत्वको जग्गा वाहेक प्रदेश 
सभत्रको सिै वन सबझनपुछा र सो शब्दले वनले घेररएको वा 
वन के्षत्रसँग जोसडएको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनसभत्र 
रहेका िाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र िगर समेतलाई 
जनाउँछ। 

(थ)  "पयाापयाटन" भन्नाले वन, वन्त्यजन्त्त,ु वातावरण, ससमसार, 
पवातारोहण, टे्रवकङ्ग लगायत प्राकृसतक र साँस्कृसतक सबपदामा 
आधाररत प्रकृसतमैत्री पयाटन गसतववसधलाई सबझन ुपछा र सो 
शब्दले पयाापयाटनलाई लम्क्षत गरी सञ्चालन गररने साहससक 
खेल जस्ता वक्रयाकलापलाई समेत जनाउँछ।तर वन क्षेत्र 
सभत्रको हकमा सबिम्न्त्धत सडसभजन वन कायाालयले पूवााधार 
सनमााण गना वा सञ्चालन गना अनमुसत ददएको वक्रयाकलापलाई 
जनाउनछे। 
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(द)  "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सबिन्त्धी ववषय हेने 
मन्त्त्रालयलार्ा सबझनपुछा।  

(ध)  "वन" भन्नाले पूणा वा आमं्शक रुपमा रुख वा िटु्यानले 
ढावकएको के्षत्र सबझनपुछा र सो शब्दले प्रचसलत कानून 
िमोम्जमको वन क्षेत्रलार्ा समेत जनाउँछ। 

(न)  "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेको वा पार्एको वा वनिाट 
ल्यार्एको देहायको पैदावार सबझन ुपछा:- 
(१)  काठ, दाउरा,  लगायतका काष्ठजन्त्य पैदावार 
(२)   रुख, सिरुवा, गोल, पात, डाँठ, फल, िीज, फूल, भवूा, 

जरा, गानो, िोक्रा, गमरेजीन लोहवान, खैरकच, खोटो, 
काठको तेल, िोक्रा, लाहा, वपपला, वपपली, र सवै 
प्रकारका जङ्गली जडीिटुी, वनस्पसत तथा सतनका 
ववसभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, लगायतका गैरकाष्ठ जन्त्य 
पैदावार 

(३)   सगट्टी, िालवुा लगायतका नददजन्त्य र ढंुङ्गा, चट्टान, 

माटो, पत्थर कोर्ला, सनु, चादँी, तामा, फलाम, 
कच्चा तेल लगायतका खानी तथा  खसनजजन्त्य 
पदाथा 

(४)  पशपुन्त्छी, वन्त्यजन्त्त ु र पशपुन्त्छी वा वन्त्यजन्त्तकुो 
आखेटोपहार ।  

(प)  "वन क्षते्र" भन्नाले सनजी स्वासमत्वको र प्रचसलत कानूनले 
अन्त्यथा व्यवस्था गरेको िाहेकको वन सीमाना लगार्एको वा 
नलगार्एको वनले घेररएको वा वन सभत्र रहेको वा वन 
सीमानासँग जोसडएको घाँसे मैदान, खका , वहउँले ढाकेको वा 
नढाकेको नाङ्गो पहाड, िाटो, पोखरी, ताल तलैया, ससमसार, नदी, 
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खोलानाला, िगर, पती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको के्षत्र 
सबझनपुछा र सो शब्दले यस ऐन वा प्रचसलत कानून 
िमोम्जम वनक्षेत्रको रुपमा पररभावषत गररएको के्षत्र समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(फ)  "वन सबवद्धान प्रणाली" भन्नाले वन िाली स्थापना गना, 
हकुााउन, स्याहार सबभार तथा पनुरूत्पादन सनयमन गना 
अवलबवन गररन े छनौट प्रणाली, माउरूख प्रणाली, छत्र 
प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली लगायतका वन सबवद्धान 
प्रणाली (ससम्ल्भकल्चर ससस्टम) लार्ा सबझनपुछा। 

(ि)  "वन सीमाना म्चन्त्ह" भन्नाले राविय वनको सीमाना छुट्याउन 
लगार्एका काठ, ढुङ्गा, ससमेन्त्ट वा अरु कुनै िस्तकुा खबिा 
वा म्चन्त्हपट सबझनपुछा र सो शब्दले प्रचसलत कानून 
िमोम्जम तयार गरेको नक्सामा अवङ्कत वन सीमाना म्चन्त्हलाई 
समेत जनाउँछ । 

(भ)  "वन व्यवस्थापन पद्धसत" भन्नाले राविय वनको व्यवस्थापनका 
लासग अपनार्एका सरकारद्धारा व्यवम्स्थत वन, संरम्क्षत वन, 

चकला वन, साझेदारी वन, सामदुावयक वन, धासमाक वन, 

किसुलयती वन व्यवस्थापन पद्धसतलाई सबझनपुछा । 

(म)  "वन्त्यजन्त्त"ु भन्नाले घरपालवुा िाहेक जनुसकैु जासतको 
स्तनधारी प्राणी (बयामल्स), पंक्षी (एभ्स), घसस्रन े प्राणी 
(रेप्टायल्स), माछा (पीसीज), भ्यागतुा प्रजाती (एम्बफववयन्त्स) 
र कीरा फट्याङ्ग्ग्रा (र्न्त्सेक्ट्स) लगायतका प्राणीलाई 
सबझनपुछा र सो शब्दले फुल पाने प्राणीको फुल समेतलाई 
जनाउँछ । 
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(य)  "वनस्पसत" भन्नाले हररतकण भएका वा नभएका तर, आफ्नै 
प्रजनन ् क्षमता भएका प्राकृसतक रुख, सिरुवा, झाडी, िटु्यान, 

झारपात, लहरा तथा उन्त्यूका ववसभन्न प्रजासत सबझन ुपछा र सो 
शब्दले लेउ, ढुसी, च्याउ वा यस्तै प्रकारका अन्त्य वनस्पसत 
समेतलाई सबझनपुछा । 

(र)  "वनस्पसत स्रोत" भन्नाले जीववत वा सनजीव अवस्थामा रहेका 
फूल फुल्न ेवा नफुल्न ेकुनै पसन प्रकारका िनस्पसतको हाँगा 
ववगँा, िोक्रा, जरा, पात, काण्ड, फूल, कुनै अंश, िीउ, जमाप्लाज्म 
वा आनवंुम्शक पदाथा सबझनपुछा । 

(ल)  "वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले प्रचसलत कानून िमोम्जम गररने 
संम्क्षप्त वातावरणीय अययययन वा प्रारम्बभक वातावरणीय 
परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा रणसनसतक 
वातावरणीय ववश्लषेणलार्ा सबझनपुछा ।  

(व)  "वातावरणीय सेवा" भन्नाले वन के्षत्रको पाररम्स्थसतकीय 
प्रणालीिाट प्राप्त हनुे देहाय िमोम्जमको सेवा र सो िाट प्राप्त 
हनुे लाभ सबझनपुछा:- 
(१)  कािान सश्लषेण सेवा,  
(२)  जैववक ववववधताको संरक्षण, 

(३)  जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली, 
(४)  पयाापयाटन,  

(५)  तोवकए िमोम्जमको अन्त्य िस्त,ु सेवा तथा लाभ । 

(श)  "सव-सडसभजन वन कायाालय" भन्नाले सडसभजन वन कायाालय 
मातहतको सव सडसभजन वन कायाालय सबझनपुछा । 

(ष)  "सबिम्न्त्धत असधकारी" भन्नाले वन सेवाको जनरल फरेवि 
समूहको सडसभजन वन कायाालयको प्रमखु सबझनपुछा । 
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(स)  "सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन" भन्नाले पररच्छेद ३ िमोम्जम 
प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गने  राविय वनको भागलार्ा 
सबझनपुछा । 

(ह)  "साझेदारी वन" भन्नाले पररच्छेद ५ िमोम्जम साझेदारी वनको 
रूपमा व्यवस्थापन गररन े राविय वनको भागलार्ा सबझनपुछा 
। 

(क्ष)  "सामदुावयक वन" भन्नाले पररच्छेद ६ िमोम्जम सामदुावयक 
वनको रूपमा व्यवस्थापन गररएको  राविय वनको भागलार्ा 
सबझनपुछा ।  

(त्र)  "ससमसार क्षते्र" भन्नाले भसूमगत जलस्रोतिाट वा वषाातका 
कारण पानीको पररमाण रहने वा प्राकृसतक वा मानव सनसमात, 

स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा िगेको, स्वच्छ वा नसुनलो पानी 
भएको धावपलो जसमन (स्वाबप), दलदले जसमन (मासा), 
नददिाट प्रभाववत जसमन (ररभराईन  फ्लड प्लेन), ताल 
(लेक), पोखरी (पोण्ड) र जलभण्डार के्षत्र (िाटर स्टोरेज 
एररया) समेतलाई सबझनपुछा र सो शब्दले सासिकमा 
ससमसार के्षत्रले ओगटेको ससमसार के्षत्र वररपररको सखु्खा 
जसमनलार्ा समेत जनाँउछ । 

(ज्ञ)  "संरम्क्षत वन" भन्नाले पररच्छेद ४ िमोम्जम संरम्क्षत वनको 
रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गररने राविय वनको भागलाई 
सबझनपुछा। 

 

 

 

 

 

 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

9 
 

पररच्छेद २ 

 राविय वनको भ-ूस्वासमत्व, भ-ूउपयोग तथा सीमा सनधाारण सबिन्त्धी 
व्यवस्था 

३. राविय वनको भ-ूस्वासमत्व तथा भ-ूउपयोग: (१) राविय वन क्षेत्रको 
भ–ूस्वासमत्व तथा भ–ूउपयोग सबिन्त्धी व्यवस्था प्रचसलत कानून 
िमोम्जम हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
वन के्षत्र नघट्न ेगरी प्रदेश सरकारले कुनै खास वन के्षत्रमा तोवकए 
िमोम्जम भ–ूउपयोग योजना िनार्ा लाग ुगना सक्नछे । 

(३) राविय वन के्षत्रलार्ा मानव िसोिास वा पनुवाासका 
लासग प्रयोग गररने छैन । 

(४) राविय वन के्षत्रको भ-ूउपयोग सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

४. वन सीमाना सनधाारण र वववरण अद्यावसधक गनुापनेः(१) प्रदेश 
सरकारले प्रदेश सभत्रको राविय वनको सीमा सनधाारण गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको राविय वन क्षेत्रको नक्शा, 
वनको वकससम, वनको अवस्था र प्रजासत, वन व्यवस्थापन पद्धसत र 
सीमा सनधाारण गरेको तथ्याङ्क लगायतको सबपूणा वववरण सबिम्न्त्धत 
असधकारीले अद्यावसधक गरी राख्नपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम सनधााररत सीमा छुट्याई 
सबिम्न्त्धत असधकारीले आफ्नो कायाके्षत्रको वन सीमाना म्चन्त्ह लगाउन 
सक्नेछ । 

५. सनजी जग्गा प्राप्त गना सक्नःे (१) दफा ४ िमोम्जम राविय वनको 
सीमाना छुट्टयाउँदा वन संरक्षण, सरुक्षा वा अन्त्य पयाावरणीय कारणिाट 
राविय वनसँग सीमाना जोसडएका सनजी हकभोगका घरजग्गा हटाउन  
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आवश्यक देम्खएमा प्रदेश सरकारले प्रचसलत कानून िमोम्जम त्यस्तो 
घरजग्गा प्राप्त गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त गररने घर जग्गाको क्षसतपूसता 
वा मआुब्जा रकमको सनधाारण प्रचसलत कानून िमोम्जम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त गररएको घरजग्गा दतााको 
लगत कट्टा गना सबिम्न्त्धत असधकारीले मालपोत कायाालयलार्ा र 
करको लगत कट्टा गना स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउन ुपनेछ 

। 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम लगत कट्टा गना लेखी आएको 
सात ददनसभत्र मालपोत कायाालय र स्थानीय तहले लगत कट्टा गरी 
सबिम्न्त्धत असधकारीलार्ा जानकारी ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) िमोम्जम लगत कट्टा भएको वववरण प्राप्त 
भएको तीन ददनसभत्र मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(६) यस दफा िमोम्जम प्राप्त गररएको घरजग्गा स्वतः राविय 
वन के्षत्र कायम हनुछे। 

६. राविय वनमा कुनै व्यम्क्त वा संस्थाको स्वासमत्व नहनुःे (१) राविय 
वनमा कुनै व्यम्क्त वा संस्थालार्ा स्वासमत्व प्राप्त हनुे छैन र राविय वन 
सभत्रको जग्गा कसैले दताा गरे गराएमा स्वतः िदर हनुछे । 

(२) प्रचसलत कानून िमोम्जम पट्टा, पूजी वा प्रमाणपत्र प्राप्त 
गरी वा यस ऐनको व्यवस्था िमोम्जम कुनै हक वा सहसुलयत प्राप्त 
गरेकोमा िाहेक कुनै व्यम्क्त वा संस्थालाई राविय वनमा कुनै 
वकससमको हक वा सहसुलयत प्राप्त हनुे छैन। 

(३) प्रचसलत कानून िमोम्जम अनमुसत सलर्एकोमा िाहेक 
कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले उपदफा (२) िमोम्जम प्रदेश सभत्रको राविय 
वनमा आफूले पाएको हक वा सहसुलयत अरु कसैलाई ववक्री िन्त्धक, 
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दान दातव्य वा सट्टापट्टा गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक हस्तान्त्तरण 
गना सवकने छैन । 

(४) यस ऐनमा भएको व्यवस्था िाहेक वन के्षत्रलाई 
कायास्थल िनाई कुनै संघ संस्था दताा गना वा त्यस्तो दतााको नाताले 
वन के्षत्रमा कुनै वकससमको संरचना सनमााण वा अन्त्य वक्रयाकलाप गना 
हदैुन । 

(५) उपदफा (४) ववपररत कुनै संस्था दताा भएको भए 
त्यस्तो संस्थाको दताा खारेजीको लासग सबिम्न्त्धत असधकारीले 
सबिम्न्त्धत सनकायमा लेम्ख पठाउनछे । 

(६) उपदफा (४) ववपररत कुनै संस्थाले कुनै वकससमको 
संरचना सनमााण गरेको वा कुनै वक्रयाकलाप सञ्चालन गरेको भए 
सबिम्न्त्धत असधकारीले त्यस्तो संरचना हटाउन वा त्यस्ता वक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) िमोम्जम संरचना हटाउने सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

७. राविय वन क्षते्रमा प्रवेश सनषधे गने: (१) वन वा वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण 
वा मानव सरुक्षाको दृविकोणिाट आवश्यक देम्खएमा सबिम्न्त्धत 
असधकारीले राविय वनको सिै वा केही भागमा सनम्ित समयका लासग 
सावाजसनक सूचना प्रकाशन गरी प्रवेश सनषेध गना सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्रकाम्शत सूचनामा उम्ल्लम्खत 
शताको अधीनमा रही मासनस आवत जावतको लासग िाटो प्रयोग गना 
र प्रचसलत कानून िमोम्जमका आयोजना सञ्चालन गना कुनै िाधा पने 
छैन। 
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(३) वन संरक्षणको दृविकोणिाट आवश्यक देम्खएमा 
सबिम्न्त्धत असधकारीले राविय वनको सिै वा केही भागमा कुनै 
प्रकारको घर पालवुा जनावर वा चौपाया प्रवेश सनषेध गना सक्नेछ। 

८. राविय वनको व्यवस्थापन: (१) प्रदेश सरकारले राविय वनको 
व्यवस्थापन, संरक्षण, संवद्धान, ववकास र सदपुयोग गना रणनीसतक 
योजना िनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम रणसनसतक योजनाको असधनमा 
रवह सबिम्न्त्धत असधकारीले आफ्नो काया के्षत्र सभत्रको वनको तोवकए 
िमोम्जम आवसधक वन व्यवस्थापन योजना िनाई स्वीकृसतका लासग 
सनदेशनालय माफा त मन्त्त्रालय समक्ष पेश गनुापनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम पेश भएको योजनामा कुनै 
हेरफेर गना आवश्यक देखेमा सनदेशनालयले त्यस्तो योजना सझुाव 
सवहत सडसभजन वन कायाालयमा वफताा पठाउन सक्नेछ र सडसभजन 
वन कायाालयले आवश्यक हेरफेर गरी आफ्नो राय सवहत 
सनदेशनालयमा पठाएपसछ त्यस्तो योजना सनदेशनालयको ससफाररसमा 
मन्त्त्रालयले स्वीकृत गनेछ । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम स्वीकृत भएको योजना 
सबिम्न्त्धत असधकारीले कायाान्त्वयन गनुा पनेछ। 

(५) प्रदेश सभत्रको राविय वनको कुनै के्षत्रलाई प्रदेश 
सरकारले वन सबिन्त्धी प्रादेम्शक आयोजनाको रुपमा व्यवस्थापन गना 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
रणसनसतक योजना स्वीकृत नभएसबम मन्त्त्रालयिाट वन व्यवस्थापन 
योजना स्वीकृत गना कुनै िाधा पने छैन । 
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९. अनमुसतपत्र सलन ु पनेः (१) राविय वन सभत्र अनमुसत सिना कसैले 
अययययन, अनसुन्त्धान वा नमूना सङ्कलन गना  

हुँदैन । 

  (२) वन क्षेत्र सभत्र वन, वनस्पसत तथा वन्त्यजन्त्तकुा लासग 
अययययन, अनसुन्त्धान र नमूना सङ्कलन गना चाहने व्यम्क्त वा संस्थाले 
तोवकए िमोम्जमको दस्तरु िझुार्ा मन्त्त्रालयिाट अनमुसतपत्र सलन ु
पनेछ । 

  (३) कसैले अययययन, अनसुन्त्धान वा शैम्क्षक प्रदशानीको 
प्रयोजनको लासग राविय वनको कुनै के्षत्र माग गरेमा मन्त्त्रालयले 
सनधाारण गरेको शता िमोम्जम काया गने गरी तोवकएको दस्तरु सलर्ा 
सनम्ित अवसधका लासग अनमुसत ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा िमोम्जम अनमुसत पत्र ददने र वन के्षत्र 
उपलब्ध गराउने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

  (५) उपदफा (१) िमोम्जम अनमुसत पत्र सलएको ब्यम्क्त वा 
संस्थाले अययययन अनसुन्त्धान प्रसतवेदन मन्त्त्रालय र सबिम्न्त्धत 
कायाालयमा िझुाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन सबिन्त्धी व्यवस्था 
१०. सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको व्यवस्थापनः (१) प्रदेश सरकारले 

िनाएको रणनीसतक योजनाको असधनमा रही सबिम्न्त्धत असधकारीले 
संरम्क्षत वन, साझेदारी वन, सामदुावयक वन, किसुलयती वन र धासमाक 
वन िाहेकको राविय वनको भागलाई आवसधक वन व्यवस्थापन 
योजना अनसुार सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको रुपमा व्यवस्थापन गना  
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) िमोम्जमको वनको कम्बतमा दरु्ा सय 
हेक्टर के्षत्रफलमा नघट्ने गरी प्रदेश सरकारको रणसनसतक योजना र 
आवसधक वन व्यवस्थापन योजनाको असधनमा रवह मन्त्त्रालयले वनको 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा असभवृवद्ध हनु ेगरी वन सबवद्धान प्रणालीमा 
आधाररत वन व्यवस्थापन पद्धसत िमोम्जम चकला वनको रूपमा 
व्यवस्थापन गना स्वीकृसत ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जमको चकला वनको व्यवस्थापन 
प्रदेश सरकार आफैले वा वनको हैससयतमा तोवकए िमोम्जम असभववृद्ध 
हनुे गरी प्रदेश सरकारको पूणा वा आमं्शक स्वासमत्वमा रहेका सङ्गदठत 
संस्थाहरु तथा सनजी क्षते्रसँगको साझेदारीमा गना सक्नेछ । 

(४) सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन एवम ् चकला वनको क्षेत्र 
सनधाारण, कायायोजना सनमााण र व्यवस्थापन साझेदारी सग ँसबिम्न्त्धत 
अन्त्य कुरा तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

११. सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनमा अन्त्य काया गनामा प्रसतिन्त्धः रणसनसतक 
योजना र आवसधक वन व्यवस्थापन योजनाले सनददाि गरेका काया 
तथा वन ववकास सबिन्त्धी काया िाहेक सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनमा 
अन्त्य कुनै पसन काया गना पार्ने छैन । 

 

पररच्छेद ४ 

संरम्क्षत वन सबिन्त्धी व्यवस्था 
१२. संरम्क्षत वनः (१) संरम्क्षत के्षत्र िावहर रहेका वातावरणीय, 

पाररम्स्थसतकीय, वैज्ञासनक वा साँस्कृसतक महत्वको, जलाधार संरक्षणको 
वहसािले संवेदनम्शल देम्खएको, वनस्पसत तथा वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन गना आवश्यक रहेको वा पयाापयाटनको ववकास गना 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

15 
 

उपयकु्त देम्खएको राविय वनको कुनै भागलार्ा प्रदेश सरकारले 
संरम्क्षत वन घोषणा गना सक्नेछ ।  

   स्पविकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग संरम्क्षत के्षत्र 
भन्नाले प्रचसलत कानून िमोम्जमको राविय सनकुञ्ज र वन्त्यजन्त्त ुआरक्ष 
जस्ता संरम्क्षत के्षत्र सबझनपुछा।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम संरम्क्षत वन घोषणा गरेपसछ 
मन्त्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा त्यसको सूचना प्रकाम्शत गनेछ। 

(३) संरम्क्षत वन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

१३. संरम्क्षत वनको व्यवस्थापनः (१) संरम्क्षत वनको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गना देहाय िमोम्जमको संरम्क्षत वन पररषद् रहनेछः 

(क) पदेन सदस्यहरू मयययेहरूिाट सनवााम्चत एक जना 
          -संयोजक 

(ख) संरम्क्षत वन के्षत्र पने प्रत्येक स्थानीय तहिाट एक 
मवहला सवहत दरु्ा जनाका दरले प्रमखु वा अयययक्षले 
तोकेको जनप्रसतसनसध           -पदेन सदस्य 

(ग) संरम्क्षत वन क्षेत्र सभत्रका सामदुावयक/  कवसुलयती 
/ धासमाक वन उपभोक्ता समूहका अयययक्ष  
                 -पदेन सदस्य 

(घ) वन संरक्षण र प्रवद्धान कायामा योगदान गने व्यम्क्त र 
सरोकारवाला संघ सस्थाका प्रसतसनसधत्व हनुे गरी 
मन्त्त्रालयले तोकेको कम्बतमा २ जना मवहला सवहत 
४ जना             -सदस्य 

 (ङ)  सडसभजन वन कायाालयले तोकेको असधकृतस्तरको 
कमाचारी           -सदस्य सम्चव 
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(२) उपदफा (१) िमोम्जमको संरम्क्षत वन पररषद् सञ्चालन 
मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत ववसनयमावली िमोम्जम हनुेछ। 

(३) संरम्क्षत वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गदाा प्राप्त हनु े
आबदानीको िाँडफाँट तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(४) पररषद्को एक छुटै्ट कोष हनुेछ र कोषको सञ्चालन 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(५) संरम्क्षत वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

१४. संरम्क्षत वनको कायायोजनाः  (१) दफा १२ को उपदफा (१) 
अनसुार घोवषत संरम्क्षत वनको ददगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 
लासग आवसधक वन व्यवस्थापन योजनाको असधनमा रही संरम्क्षत वन 
पररषद्ले कायायोजना तयार गनुा पनेछ  

(२) संरम्क्षत वनको भ-ूउपयोग र अवम्स्थसतमा पररवतान नहनुे 
ससुनम्ितता कायायोजनामा गरी संरम्क्षत वनमा वातावरणमैत्री 
पयाापयाटन कायाक्रम सञ्चालन गना सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको कायायोजना स्वीकृसतको लासग 
सबिम्न्त्धत असधकारीले ससफाररश सवहत सनदेशनालयमा पेश गनेछ र 
सनदेशकले त्यस्तो कायायोजना स्वीकृत गनेछ। 

(४) संरम्क्षत वनको कायायोजना कायाान्त्वयनको म्जबमेवारी 
संरम्क्षत वन पररषद्को हनुेछ । 

(५) संरम्क्षत वनसभत्र पने सामदुावयक वन, धासमाक वन, 
कवसुलयती वनको कायायोजना उपदफा (१) िमोम्जमको 
कायायोजनासँग निाम्झने गरी स्वीकृत र सञ्चालन गनुापनेछ।        

१५. संरम्क्षत वनमा रूपान्त्तरण हनुःे (१) यो ऐन प्रारबभ हनु ुअम्घ प्रचसलत 
कानून िमोम्जम संरम्क्षत वन वा वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा कायम 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

17 
 

भएका वन स्वतः यस ऐन िमोम्जमको संरम्क्षत वनमा रुपान्त्तरण 
हनुेछन।् 

(२) संरम्क्षत वन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ। 

पररच्छेद ५ 

साझेदारी वन सबिन्त्धी ब्यवस्था 
१६. साझेदारी वनः वनको ददगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय, प्रादेम्शक तथा 

राविय अथातन्त्त्रमा टेवा परु् याउन, वनको हैससयतमा सधुार गना, वन 
के्षत्रिाट टाढा रहेका परबपरागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कायामा 
सहभागी गराउन, उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूसताको व्यवस्था गना, 
वन के्षत्रको उत्पादकत्वमा असभवृवद्ध गना तथा जैववक ववववधता तथा 
जलाधार के्षत्रको संरक्षण र सबिद्धान गरी स्थानीय जनताको 
जीववकोपाजानमा सधुार ल्याउन प्रदेश सरकारको रणसनसतक योजनाको 
असधनमा रही सबिम्न्त्धत असधकारीको ससफाररसमा राविय वनको कुनै 
भागलार्ा आवसधक वन व्यवस्थापन योजना िमोम्जम सडसभजन वन 
कायाालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन 
गना सवकनेछ। 

१७. साझेदारी वनको कायायोजनाः (१) साझेदारी वनको व्यवस्थापनको 
लासग तोवकए िमोम्जम स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता 
समूहको परामशामा सबिम्न्त्धत असधकारीले वन सबिद्धान प्रणालीमा 
आधाररत कायायोजना तयार गरी स्वीकृसतको लासग सनदेशनालयमा पेश 
गनेछ र सनदेशकले त्यस्तो कायायोजना स्वीकृत गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम पेश भएको कायायोजना 
कायाान्त्वयन गने दावयत्व सडसभजन वन कायाालय, स्थानीय तह र दफा 
१८ िमोम्जमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हनुछे ।  
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(३) उपदफा (१) िमोम्जमका साझेदारले कायायोजना 
िमोम्जम काया सञ्चालन गना नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय 
प्रसतकूल असर पने कुनै काया गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको सनयम िमोम्जम पालना गनुा पने शताहरु पालना नगरेमा 
सनदेशकले त्यस्तो साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गना 
सक्नेछ र त्यस्तो वन स्वतः सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको रुपमा 
रुपान्त्तररत  
हनुेछ । 

तर, त्यसरी उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गरी साझेदारी वन 
वफताा सलने सनणाय गनुाअम्घ उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश 
गने मनाससि मौका ददनपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम सनदेशकले गरेको सनणाय म्चत्त 
निझेुमा सबिम्न्त्धत समूहले त्यस्तो सनणायको जानकारी पाएको समसतले 
पैसतस ददन सभत्र मन्त्त्रालयको सम्चव समक्ष पनुरावेदन गना सक्नेछ र 
मन्त्त्रालयले गरेको सनणाय अम्न्त्तम हनुछे । 

(५) उपदफा (३) िमोम्जम कुनै साझेदारी वन वफताा सलन े
गरी भएको सनणाय उपर उपदफा (४) िमोम्जम उजरुी परी 
मन्त्त्रालयिाट त्यस्तो सनणाय िदर भएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले 
साववककै साझेदारी वन उपभोक्ता समूह मयययेिाट काया ससमसत गठन 
गना लगाई त्यस्तो वन सोही समूहलाई पनुः हस्तान्त्तरण गनुा पनेछ । 

१८. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गररनःे (१) साझेदारी वनको 
ववकास र संरक्षणको लासग उपभोक्ताको तफा िाट आवश्यक 
व्यवस्थापन गना एवम ् त्यस्तो वनिाट उपभोक्तालाई प्राप्त हनुे वन 
पैदावारको व्यवस्थापन र उपयोग गना साझेदारी वन व्यवस्थापन के्षत्र 
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सभत्र पने सबिम्न्त्धत परबपरागत उपभोक्ताले साझेदारी वन उपभोक्ता 
समूह गठन गना सक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम उपभोक्ता समूहको गठन, 
सञ्चालन, काम, कताब्य र असधकार तोवकए िमोम्जम हनुछे । 

(३) साझेदारी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गना प्रदेश 
सरकारले स्थानीय तह र अन्त्य सरोकारवालासँग आवश्यक समन्त्वय 
गनेछ । 

(४) कायायोजनामा व्यवस्था गरी समूहले साझेदारी वन 
क्षेत्रमा तोवकए िमोम्जम वन उद्यम तथा पयाापयाटन कायाक्रम सञ्चालन 
गना सक्नेछ । 

१९. साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा ववक्री ववतरणः (१) 
साझेदारी वनिाट उत्पाददत काठ दाउराको हकमा सिै गणुस्तर 
(ग्रसेडङ) को आधारमा पचास प्रसतशत प्रदेश सरकारको र पचास 
प्रसतशत साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हनुेछ र गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको हकमा तोवकए िमोम्जम िाँडफाँट हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको 
पचास प्रसतशत काठ दाउरा मययये म्जल्ला सभत्रको आपसुताका लासग 
आवश्यक काठ दाउरा छुट्यार्ा िाँकी रहने काठ दाउरा सडसभजन वन 
कायाालयले सललाम ववक्री गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले 
साझेदारी वन व्यवस्थापन कायायोजनाको कायाान्त्वयनिाट सो 
समूहलाई प्राप्त हनुे वन पैदावार आन्त्तररक खपतको लासग प्राथसमकता 
ददई िाँकी रहेको वन पैदावार मात्र समूह िावहर सिवक्र गना सक्नछे 
। 
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(४) उपदफा (३) िमोम्जमको वन पैदावार आन्त्तररक सिवक्र 
ववतरण र समूह वावहर सिवक्र गने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

(५) साझेदारी वनिाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हनु े वन 
पैदावार ववक्री ववतरणिाट प्राप्त रकम मययये कबतीमा पचास प्रसतशत 
रकम वनको ववकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कायामा र िाँकी 
रहेको रकममा सस्थागत सशम्क्तकरण र प्रशाससनक खचा छुट्यार्ा 
स्थानीय तहहरूसँग तोवकए िमोम्जम समन्त्वय गरी गररिी न्त्यूनीकरण, 
मवहला सशम्क्तकरण, उद्यम ववकास, भौसतक पूवााधार ववकास तथा 
समदुायको वहतमा खचा गना सवकनछे । 

(६) साझेदारी वनिाट उत्पाददत वन पैदावारको िाडँफाटँ र 
वन पैदावार ववक्री ववतरणिाट प्राप्त रकमको सदपुयोग सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

२०. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोष: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता 
समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषमा देहायका रकम जबमा 
गररनेछ:–  

(क) वन पैदावारको ववक्री ववतरणिाट उपभोक्ता 
समूहलाई प्राप्त रकम, 

(ख) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शलु्क र जररवानािाट 
प्राप्त रकम, 

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहिाट प्राप्त 
अनदुान रकम समेत, 

(घ) कुनै स्वदेशी व्यम्क्त वा संस्थािाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता, ऋण वा दान  दान्त्तव्यको रकम, 
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(ङ) कायायोजना िमोम्जम अन्त्य कुनै स्रोतिाट प्राप्त रकम । 

(३) दफा १९ को उपदफा (५) िमोम्जम उपभोक्ता समूहले 
गने खचा उपदफा (१) िमोम्जमको कोषिाट व्यहोनुा पनेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका 
वन्त्यजन्त्त ु वा वन डढेलो सनयन्त्त्रण वा वन व्यवस्थापन गने क्रममा 
त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षसत भएमा उपदफा (१) 
िमोम्जमको कोषिाट प्रभाववत व्यम्क्तलाई राहत उपलब्ध गरार्नेछ । 

(५) यस दफा िमोम्जम उपभोक्ता समूहले गने आसथाक 
कारोिार नेपाल राि िैंकिाट र्जाजत प्राप्त िैंक माफा त गनुापनेछ । 

(६) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषको सञ्चालन सबिम्न्त्धत 
असधकारी वा सनजले तोकेको कमाचारी असनवाया रहने गरी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

२१. साझेदारी वन व्यवस्थापन ससमसत गठन गना सक्नःे (१) साझेदारी 
वनको ववकास र संरक्षणका लासग उपभोक्ताको तफा िाट आवश्यक 
व्यवस्था गना एवम ् त्यस्तो वनिाट उपभोक्तालाई प्राप्त हनुे वन 
पैदावारको उपयोग गना सबिम्न्त्धत उपभोक्ताहरुले साझेदारी वन 
व्यवस्थापन ससमसत गठन गना सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको साझेदारी वन व्यवस्थापन 
ससमसतको गठन तथा सञ्चालन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

सामदुावयक वन सबिन्त्धी व्यवस्था 
२२.  सामदुावयक वनको व्यवस्थापन: (१) रणनीसतक योजनाको असधनमा 

रवह स्वीकृत आवसधक वन व्यवस्थापन योजना अनरुूप सनधााररत 
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राविय वनको कुनै भागमा वनको ववकास, संरक्षण, सदपुयोग, 

व्यवस्थापन गना पाउन ेगरी सामदुावयक वनको रुपमा सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समूह माफा त वन व्यवस्थापन गना सवकने छ। 

(२) दफा ३० िमोम्जम गदठत उपभोक्ता समूहले ववधान 
िनाई उपदफा (१) िमोम्जमको वन व्यवस्थापनका लासग सबिम्न्त्धत 
सडसभजन वन कायाालयसमक्ष सनवेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम उपभोक्ता समूहले पेश गरेको 
ववधान उपयकु्त देम्खएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले स्वीकृत गरी तोवकए 
िमोम्जमको ढाँचामा प्रमाणपत्र ददनेछ र स्वीकृत ववधानको एक एक 
प्रसत सबिम्न्त्धत समूह, स्थानीय तह र सनदेशनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(४) सामदुावयक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गने म्जबमेवारी 
सबिम्न्त्धत उपभोक्ता समूहको हनुेछ। 

(५) सामदुावयक वन व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

२३. कायायोजना सबिन्त्धी व्यवस्थाः(१) दफा २२ िमोम्जम वन 
व्यवस्थापन गने उपभोक्ता समूहले तोवकएको ढाँचामा वनको हैससयत 
र उपभोक्ताको चाहना अनरुूप कायायोजना तयार गरी स्वीकृसतका 
लासग सडसभजन वन कायाालयमा पेश गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको कायायोजना तयार गना 
सडसभजन वन कायाालयले आवश्यक प्राववसधक एवं अन्त्य सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम पेश हनु आएको कायायोजना 
आवश्यक जाँचवझु गरी उपयकु्त देम्खएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले 
स्वीकृत गनुापनेछ । 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

23 
 

(४) सामदुावयक वनको कायायोजनाको अवसध वनको अवस्था 
हेरी पाँच वषा वा दश वषाको हनुेछ । 

(५) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापसन 
उत्पादनशील वनको हकमा उपभोक्ता समूहको चाहनामा समूहले वन 
सबिद्धान प्रणालीमा आधाररत कायायोजना तयार गरी कायाान्त्वयन गनेछ 
।   

(६) उपदफा (५) िमोम्जमको कायायोजना तयार गनुापूवा 
उपभोक्ता समूहले यसको अवधारणा पत्र सडसभजन वन कायाालयिाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ र सडसभजन वन कायाालयले सो को जानकारी 
सनदेशनालयमा पठाउन ुपनेछ। 

२४. कायायोजनामा संशोधन: (१) दफा २३ िमोम्जम स्वीकृत 
कायायोजनाको अवसध समाप्त भएमा वा संशोधन गनुा पने भएमा 
उपभोक्ता समूहले संशोसधत कायायोजना िनार्ा स्वीकृसतको लासग 
सबिम्न्त्धत असधकारी समक्ष पेश गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम पेश भएको कायायोजना उपयकु्त 
देम्खएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले स्वीकृत गनासक्नछे। 

तर, ववशषे अवस्था परी सनदेशकले सलम्खत सहमसत ददएमा 
िाहेक दईु वषा परुा नभर्ा कायायोजना संशोधन गररनेछैन । 

(३) यस दफा िमोम्जमको कायायोजना संशोधन गना 
उपभोक्ता समूहले अनरुोध गरेमा सबिम्न्त्धत असधकारीले आवश्यक 
प्राववसधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

(४) कायायोजना संशोधन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

२५.  सामदुावयक वन वफताा सलन सवकन:े (१) दफा २२ िमोम्जम 
व्यवस्थापन गररएको सामदुावयक वनमा उपभोक्ता समूहले कायायोजना 
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िमोम्जम काया सञ्चालन गना नसकेमा वा कायायोजना ववपरीत काम 
गरेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रसतकूल असर पने कुनै काया 
गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगात िनेका सनयम उल्लङ्घन गरेमा 
वा पालना गनुा पने शता पालना नगरेमा सबिम्न्त्धत असधकारीले तोवकए 
िमोम्जम त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गना र त्यस्तो 
सामदुावयक वन वफताा सलने सनणाय गना सक्नेछ । 

तर, त्यसरी उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गरी सामदुावयक 
वन वफताा सलन े सनणाय गनुा अम्घ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो 
सफाई पेश गने मनाससि मौका ददनपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सबिम्न्त्धत असधकारीले गरेको 
सनणाय उपर म्चक्त निझु्ने उपभोक्ता समूहले त्यस्तो सनणायको 
जानकारी पाएको समसतले २१ ददन सभत्र सनदेशक समक्ष उजूरी ददन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम उजूरी परेमा सनदेशकले ३५ 
ददन सभत्र आवश्यक सनणाय गनेछ र त्यस्तो सनणाय अम्न्त्तम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) िमोम्जम कुनै सामदुावयक वन वफताा सलन े
गरी भएको सनणाय उपर सोही उपदफा (२) िमोम्जम उजरुी परी 
उपदफा (३) िमोम्जम सनदेशकले सनणाय गदाा त्यस्तो सनणाय िदर 
भएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले साववककै उपभोक्ता समूहमयययेिाट नयाँ 
कायाससमसत गठन गना लगाई त्यस्तो वन सोही समदुायलाई पनुः 
हस्तान्त्तरण गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (१) िमोम्जमको सनणाय उपर उपदफा (२) 
िमोम्जम उजरुी नपरेमा वा त्यस्तो उजरुी परी सो सनणाय सदर भएमा 
सबिम्न्त्धत असधकारीले दफा ३० िमोम्जमको प्रकृया परुा गरी 
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उपभोक्ता समूह पनुगाठन गरी सो सामदुावयक वन हस्तान्त्तरण गना यो 
दफाले कुनै वाधा परेको मासनने छैन । 

(६) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन प्रदेश 
सरकारले ववकास आयोजना सञ्चालन गना आवश्यक परेको िखत 
उपभोक्ता समूहलार्ा हस्तान्त्तरण गररएको सामदुावयक वनको परैु वा 
केही भाग वफताा सलन सक्नछे र त्यस्ता वनको उपभोक्तालार्ा सबभव 
भएसबम अन्त्यत्र नम्जकैको सामदुावयक वनमा व्यवस्थापन गना 
सवकनछे। 

(७) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
जनुसकैु अवस्थामा सामदुावयक वनको संरक्षण गने अम्न्त्तम दावयत्व 
सबिम्न्त्धत उपभोक्ता समूहको हनुेछ । 

२६.  कायायोजना ववपरीत काम गरेमा सजाय हनु:े (१) सामदुावयक वनको 
उपभोक्ता समूहका सदस्य वा ससमसतका पदासधकारीले ववधान र 
कायायोजना ववपरीत हनु े कुनै काम कारवाही गरेमा सनजलाई 
सबिम्न्त्धत उपभोक्ता समूहले ववधान र कायायोजना िमोम्जम जररवाना 
गनेछ र त्यस्तो कामिाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सिगो िरािरको 
रकम क्षसतपूसताको रुपमा असलु उपर गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम उपभोक्ता समूह आफैले 
कारिाही गना नसकेमा सो समूहले कारिाहीको लासग सबिम्न्त्धत 
असधकारी समक्ष ससफाररस गना सक्नेछ र यसरी ससफाररस भई आएमा 
सबिम्न्त्धत असधकारीले आवश्यक जाँचवझु गरी यस ऐन िमोम्जम 
कारिाही गनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम जररवाना गरेको कारणले मात्र 
त्यस्तो ससमसतका पदासधकारीलाई प्रचसलत कानून िमोम्जम अन्त्य 
कारिाही गना िाधा परु् याएको मासनने छैन ।  
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२७.  सामदुावयक वनको आबदानीको व्यवस्थापन: (१) उपभोक्ता समूहले 
कायायोजना िमोम्जम आजान गरेको वावषाक आयिाट कम्बतमा चालीस 
प्रसतशत रकम वनको ववकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कायामा खचा 
गरी िाँकी रहेको रकमको कबतीमा पचास प्रसतशत रकम सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहसँग समन्त्वय गरी कायाक्रममा दोहोरोपना नपने गरी 
गररिी न्त्यूनीकरण, मवहला सशम्क्तकरण तथा उद्यम ववकासमा खचा 
गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम खचा गरी िाँकी रहेको रकम 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहलार्ा जानकारी गरार्ा समूहको वहतका लासग 
गररने सामाम्जक वा भौसतक पूवााधार ववकासको कायामा प्रयोग गररनेछ 
। 

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापसन उपभोक्ता 
समूहले आफ्नो कुल आबदानीको दश प्रसतशत निढ्ने गरी प्रशाससनक 
खचा गना सक्नेछन ्। 

२८. सामदुावयक वनको वन पैदावार ववक्री ववतरणः (१) सामदुावयक वनको 
काया योजना िमोम्जम प्राप्त हनुे वनपैदावार मययये समूहले आफ्ना 
सदस्यलाई तोवकए िमोम्जम ववक्री ववतरण गरी खपत नभएको वन 
पैदावार तोवकए िमोम्जम समूह िावहर ववक्री ववतरण गना सक्नेछन ्। 

(२) समूह भन्त्दा िावहर ववक्री ववतरण गदाा प्रचसलत कानून 
िमोम्जम तोवकएको दररेट भन्त्दा कम दरमा ववक्री गना सवकन ेछैन र 
यसरी वन पैदावार ववक्रीिाट प्राप्त रकमको पच्चीस प्रसतशत रकम 
प्रदेश सम्ञ्चत कोषमा जबमा गनुापनेछ ।  

(३) उपदफा (२) िमोम्जम प्राप्त भएको रकम प्रचसलत 
कानून िमोम्जम प्रदेश सरकार र सबिम्न्त्धत वन भएका स्थानीय तह 
िीच िाँडफाँट हनुछे। 
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(४) उपदफा (२) िमोम्जमको रकम जबमा भई सकेपसछ 
स्थानीय तह वा कुनै सनकायले यस सबिन्त्धी कुनै वकससमको सेवा 
शलु्क वा दस्तरु उठाउने छैन। 

(५) यस दफा िमोम्जमको वन पैदावार ववक्री ववतरण 
सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुछे । 

२९. किसुलयतनामा गरी वन उपलब्ध गराउन सवकनःे (१) सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन कायायोजनाको असधनमा रही सामदुावयक 
वनको कुनै भाग समूह सभत्रका ववपन्न वगाका उपभोक्ताले सामवुहक 
रूपमा आयआजानका लासग वनजन्त्य वक्रयाकलाप सञ्चालन गना समूह 
िनाई एक पटकमा वढीमा दश वषाका लासग किसुलयतनामा गरी 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

स्पविकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग वनजन्त्य 
वक्रयाकलाप भन्नाले वनमा आधाररत कृवष वन प्रणाली समेतलार्ा 
जनाउनेछ। 

(२) किसुलयतनामा सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

३०. सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) दफा २२ को 
प्रयोजनको लासग सामदुावयक वनका सबिम्न्त्धत उपभोक्ताले सामदुावयक 
वन उपभोक्ता समूह गठन गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको समूहमा वन के्षत्र नम्जक 
स्थायी िसोिास रहेका, वनको संरक्षणमा योगदान वा उपभोगमा 
प्रत्यक्ष संलग्न हनुे, अन्त्यत्र वन उपभोक्ता समूहको सदस्य नरहेका 
र्च्छुक प्रसत घरधरुी एक सदस्य हनुेछन।् 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन यो 
ऐन प्रारबभ हनुअुम्घ कुनै घरधरुी एक भन्त्दा िढी उपभोक्ता समूहमा 
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सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारबभ भएको एक वषा सभत्र कुनै एक 
उपभोक्ता समूहको मात्र सदस्य कायम रहने गरी समूह छनौट गनुा 
पनेछ। 

(४) सडसभजन वन कायाालयले उपभोक्ताको सहभासगतामा 
उपभोक्ता समूह गठन गना आवश्यक प्राववसधक एवं अन्त्य सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(५) यो ऐन प्रारबभ हनु ुअम्घ दताा भएका उपभोक्ता समूहहरू 
एक आपसमा गासभन चाहेमा सबिम्न्त्धत असधकारीले स्वीकृसत ददएमा 
गासभन सक्नछेन। 

(६) उपदफा (५) िमोम्जम उपभोक्ता समूह एक आपसमा 
गासभने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

३१. उपभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हनु:े (१) दफा ३० िमोम्जम गदठत 
उपभोक्ता समूह अववम्च्छन्न उत्तरासधकारवाला एक स्वशाससत सङ्गदठत 
संस्था हनुेछ ।  

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  
(३) उपभोक्ता समूहले व्यम्क्त सरह आम्जात चल अचल 

सबपम्त्त प्राप्त गना, उपभोग गना, आम्जात सबपत्ती िेच सिखन गना, 
वनजन्त्य उद्यम सञ्चालन गना वा अन्त्य वकससमले िन्त्दोवस्त गना 
सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामिाट नासलस 
उजूर गना र सो उपर पसन सोही नामिाट नासलस उजूर लाग्न सक्नछे 
।  

३२. उपभोक्ता समूहको पदासधकारी सावाजसनक पद धारण गरेको व्यम्क्त 
हनुःे सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको पदासधकारी प्रचसलत कानून 
िमोम्जमको सावाजसनक पद धारण गरेको व्यम्क्त मासननछे।  



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

29 
 

३३.  उपभोक्ता समूहको कोष:(१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट 
कोष हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषमा देहायका रकम जबमा 
गररनेछ:–  

(क) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शलु्क र जररवानािाट 
प्राप्त रकम,  

(ख) वन पैदावारको ववक्री ववतरण र अन्त्य आयिाट 
उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहिाट 
प्राप्त अनदुान रकम समेत, 

(घ)  कुनै स्वदेशी व्यम्क्त वा संस्थािाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता, ऋण वा दान  दातव्यको रकम, 

(३) उपभोक्ता समूहको तफा िाट कायायोजना िमोम्जम गररने 
खचा उपदफा (१) िमोम्जमको कोषिाट व्यहोररनेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका 
वन्त्यजन्त्त ु वा वन डढेलो सनयन्त्त्रण वा वन व्यवस्थापन गने क्रममा 
त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षसत भएमा उपदफा (१) 
िमोम्जमको कोषिाट प्रभाववत व्यम्क्तलाई राहत उपलब्ध गरार्नेछ । 

(५) यस दफा िमोम्जम उपभोक्ता समूहले आसथाक कारोिार 
सञ्चालन गदाा नेपाल राि िैंकिाट र्जाजत प्राप्त कुनै एक िैंक माफा त 
मात्र गनुापनेछ । 

(६) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषको सञ्चालन सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

३४. प्रसतवेदन ददन ुपनेः (१) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आसथाक वषा समाप्त 
भएको तीन मवहना सभत्र तोवकए िमोम्जम आसथाक वववरण तथा वनको 
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म्स्थसत समेत खलुाई आफ्ना वक्रयाकलापको वावषाक प्रसतवेदन 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तह र सबिम्न्त्धत वन कायाालय समक्ष पेश गनुा 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त वावषाक प्रसतवेदनको 
आधारमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तह र सबिम्न्त्धत वन कायाालयले 
सबिम्न्त्धत उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सनदेशन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम प्राप्त सनदेशन उपभोक्ता समूहले 
पालना गनुा पनेछ । 

 

पररच्छेद ७ 
किसुलयती वन सबिन्त्धी व्यवस्था 

३५. व्यवसावयक किसुलयती वन प्रदान गने: (१) नेपाल सरकारको सहमसत 
सलर्ा प्रदेश सरकारले रणनीसतक योजनाको असधनमा रही आवसधक 
वन व्यवस्थापन योजनाले सनधाारण गरेको औसत िीस प्रसतशत वा सो 
भन्त्दा कम छत्र घनत्व भएको राविय वनको कुनै भागमा सरकार 
आफैले वा  प्रसतस्पधााको आधारमा सङ्गदठत संस्था, उद्योग वा 
समदुायलार्ा वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी िढीमा चासलस वषा 
अवसधको लासग देहायका उद्दशे्यहरू प्राप्त गना किसुलयती वनको रुपमा 
प्रदान गना सक्नेछः– 

(क) वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुलाई आवश्यक पने 
कच्चा पदाथा उत्पादन गना, 

(ख) वृक्षारोपण गरी वनपैदावारको उत्पादनमा असभवृवद्ध 
गरी ववक्री ववतरण गना वा उपयोग गना,  

(ग) जडीिटुी खेती वा कृवष वन िाली वा वागवानी वा 
पश ुफमा सञ्चालन गना, 
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(घ) कीटपतङ्ग तथा वन्त्यजन्त्त ुफमा  सञ्चालन गना, 
(ङ) वहल स्टेशन, साहससक पयाटन, केिलकार, ररसोटा, 

प्राकृसतक संग्राहलय लगायतका पयाापयाटन व्यवसाय 
सञ्चालन गना। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम किसुलयती वन प्राप्त गनेले 
तोवकए िमोम्जमको रकम प्रदेश सरकारलाई सतनुा पनेछ। 

(३) किसुलयती वनमा उत्पादन गरेको वन पैदावारको 
सङ्कलन र ववक्री ववतरणका लासग कुनै र्जाजत सलर्ा रहनपुने छैन । 

(४) किसुलयती वन प्रदान गने प्रकृया सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

३६. गररिका लासग किसुलयती वन प्रदान गना सवकनःे (१) आवसधक वन 
व्यवस्थापन योजनाले सनधाारण गरेको के्षत्रमा सबिम्न्त्धत असधकारीले 
वनको संरक्षण र ववकासमा वाधा नपने गरी गररिीको रेखामसुन रहेका 
घर पररवारको गररिी न्त्यूनीकरण गना सामवुहक रूपमा आयआजानका 
लासग वनजन्त्य वक्रयाकलाप सञ्चालन गना समूह गठन गरी िीस 
प्रसतशत भन्त्दा कम छत्र घनत्व भएको राविय वनको कुनै भाग 
तोवकए िमोम्जमको प्रकृया परुा गरी किसुलयती वन प्रदान गना 
सक्नेछ। 

(२) ठुला रुख सिरुवा राख्न जोम्खम हनुे ववद्यतु प्रसारण 
लार्न मसुनका जग्गाहरुमा उपदफा (१) िमोम्जम समूह गठन गरी 
तलुनात्मक लाभ िढी हनुे कम उचार्का नगदे घसुवुा वाली, 
फलफूल, जडीिटुी, घाँसिाली लगाउन सबिम्न्त्धत असधकारीले 
किसुलयती वन प्रदान गना सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) को जग्गामा उपदफा (१) िमोम्जम समूह 
गठन नभएमा सबिम्न्त्धत असधकारीले तोवकए िमोम्जम व्यवसावयक 
किसुलयती वनको रूपमा प्रदान गना सक्नछे। 

३७. मौजदुा रहेका रुखहरुको व्यवस्थापन सबिन्त्धमाः (१) दफा ३५ 
िमोम्जम किसुलयती वन प्रदान गदााका वखत उक्त के्षत्रमा मौजदुा 
रहेका रुखहरुको स्वासमत्व प्रदेश सरकारको हनुेछ र नहटार्ा नहनुे 
रुखहरुको व्यवस्थापन सबिम्न्त्धत असधकारीले गनेछ । 

(२) दफा ३६ िमोम्जम उपलब्ध गरार्एको क्षेत्रमा मौजदुा 
रहेका नहटार्ा नहनुे रुखहरु व्यवस्थापन सबिम्न्त्धत असधकारीले 
सबिम्न्त्धत समूहलार्ा प्रयोग गने गरी ददन सक्नेछ। 

३८. किसुलयती वन वफताा सलन सक्नःे (१) दफा ३५ िमोम्जम प्रदान 
गररएको किसुलयती वनमा सबझौता ववपररत कुनै काम गरे गराएको 
पार्एमा सबिम्न्त्धत असधकारीले प्रचसलत कानून िमोम्जम कारवाही 
गरी त्यस्तो वन वफतााको लासग सनदेशनालयमा लेम्ख पठाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम लेखी आएमा सनदेशकले २१ 
ददन सभत्र आवश्यक जाँचिझु गरी सनणाय गनेछ। 

तर, त्यसरी वफताा सलन े सनणाय गदाा सबिम्न्त्धत पक्षलाई 
आफ्नो सफाई पेश गने मनाससि मौका ददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम भएको सनणाय उपर म्चत्त निझु्न े
पक्षले सनणाय भएको २१ ददन सभत्र मन्त्त्रालय समक्ष पनुरावेदन गना 
सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम परेको पनुरावेदन उपर 
मन्त्त्रालयले १५ ददन सभत्र सनणाय गनेछ र त्यस्तो सनणाय अम्न्त्तम 
हनुेछ । 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

33 
 

(५) दफा ३६ िमोम्जम प्रदान गररएको किसुलयती वनमा 
सबझौता ववपररत कुनै काम गरे गराएको पार्एमा सबिम्न्त्धत 
असधकारीले प्रचसलत कानून िमोम्जम कारवाही गरी त्यस्तो वन वफताा 
सलने सनणाय गना सक्नछे। 

(६) उपदफा (५) िमोम्जमको सनणाय उपर म्चत्त निझु्ने 
सबिम्न्त्धत पक्षले २१ ददन सभत्र सनदेशक समक्ष पनुरावेदन गना 
सक्नेछ र सनदेशकको सनणाय अम्न्त्तम हनुेछ। 

(७) किसुलयती वन वफताा सलने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेद ८ 

धासमाक वन सबिन्त्धी व्यवस्था 
३९. धासमाक वन: (१) परापूवाकालदेम्खको ऐसतहाससक पववत्र धासमाक 

स्थलको र त्यस वररपररको वनको संरक्षणका लासग प्रचसलत कानून 
िमोम्जम स्थावपत कुनै धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायले स्वीकृत 
कायायोजना िमोम्जम धासमाक वनको रुपमा संरक्षण गनेछ। 

तर, यस उपदफा िमोम्जम धासमाक वन संरक्षण गने 
म्जबमेवारी पाएको कारणले मात्र त्यस्तो वनको हक हस्तान्त्तरण 
भएको मासनने छैन र त्यस्तो धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायको 
नाममा जग्गाको स्वासमत्व हस्तान्त्तरण हनुछैेन। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम धासमाक वन संरक्षण गने 
म्जबमेवारी ददँदा सलँदा अन्त्य उपभोक्ताको परबपरागत हक हीतमा 
असर नपने व्यवस्था समलाउन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) िमोम्जमको धासमाक वन वा त्यसको कुनै 
भाग धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायले पनुः अको धासमाक सनकाय, 
समूह वा समदुायलाई ददन पार्ने छैन।  

(४) धासमाक वनको संरक्षण गदाा संरक्षणको म्जबमेवारी 
पाएको परबपरागत धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायले त्यस्तो वनमा 
सञ्चालन गररने संरक्षण सबिन्त्धी वक्रयाकलापको वववरण खलेुको 
कायायोजना सबिम्न्त्धत वन कायाालयमा पेश गनुापनेछ र त्यस्तो 
कायायोजना सबिम्न्त्धत असधकारीले स्वीकृत गना सक्नछे । 

(५) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन धासमाक, 
ऐसतहाससक तथा परुाताम्त्वक महत्वका धरोहर तथा सबपदाहरूको 
ममात, सबभार र म्जणोदार गना र धासमाक वनको संरक्षणको लासग 
आिश्यक पने िाहेक कुनै पसन वकससमको भौसतक संरचना सनमााण 
गना पार्ने छैन । 

(६) धासमाक वनमा रहेका वन पैदावार सबिम्न्त्धत धासमाक 
सनकाय, समूह वा समदुायले सोही धासमाक स्थलमा हनुे धासमाक कायामा 
मात्र उपयोग गना सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) िमोम्जम वन पैदावार उपयोग गदाा 
वातावरणमा उल्लेखनीय प्रसतकूल असर पने गरी वा सावाजसनक रुपमा 
हासन नोक्सानी हनुे गरी वा जलाधार के्षत्रमा भ-ूक्षय हनु सक्न ेगरी 
रुख कटान गना पार्ने छैन । 

४०.  धासमाक वन वफताा सलन सवकन:े (१) दफा ३९ िमोम्जमको धासमाक 
वनमा सबिम्न्त्धत धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायले कायायोजना 
ववपरीतको काया गरेमा वा स्वीकृत कायायोजना िमोम्जम धासमाक 
वनमा गनुापने काया सञ्चालन गना नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन 
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अन्त्तगात िनेको सनयम िमोम्जम पालना गनुापने शता पालना नगरेमा 
सबिम्न्त्धत असधकारीले त्यस्तो धासमाक वन वफताा सलन सक्नेछ ।  

तर, धासमाक वन वफताा सलने सनणाय गनुा अम्घ सबिम्न्त्धत 
धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायलाई आफ्नो सफार् पेश गने 
मनाससव मौका ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सबिम्न्त्धत असधकारीले गरेको 
सनणाय उपर म्चत्त नवझु्न ेव्यम्क्त, धासमाक सनकाय, समूह वा समदुायले 
सूचना पाएको समसतले एक्कार्स ददनसभत्र सनदेशक समक्ष उजूर गना 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोम्जमको उजूरीमा सनदेशकले पन्त्र 
ददनसभत्र आवश्यक सनणाय गनेछ र त्यस्तो सनणाय अम्न्त्तम हनुेछ । 

(४) यस दफा िमोम्जम वफताा भएको धासमाक वनको 
व्यवस्थापन तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ९ 

िेवाररसी वा दररया िदुी काठ सबिन्त्धी व्यवस्था 
४१. िेवाररसी काठ व्यवस्थापनM (१) िेवाररसी तथा दररया वदुी काठको 

स्वासमत्व प्रदेश सरकारको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमका काठ सबिम्न्त्धत असधकारीले 
सरुम्क्षत स्थानमा घाटगद्दी गराउन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
नदी वा खोला वकनारमा स्थायी िसोिास गने कुनै व्यम्क्तले िषाादको 
िखत नदी वकनारिाट सङ्कलन गरेको उपदफा (१) िमोम्जमको 
िेवाररसे काठ दफा ४२ िमोम्जम कसैको हकदावी पगु्ने नदेम्खएमा 
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त्यस्तो संकसलत काठको तोवकए िमोम्जमको पररमाण वा सङ्कलन खचा 
सबिम्न्त्धत सङ्कलनकताालार्ा उपलब्ध गरार्ने छ । 

(४) उपदफा (१) िमोम्जमको काठको व्यवस्थापन सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।  

४२.  हकदावी उपर कारिाही: (१) दफा ४१ िमोम्जमको िेिाररसी वा 
दररया िदुी अवस्थामा रहेको काठको स्वासमत्व रहेको प्रमाण सवहत 
कसैले सडसभजन वन कायाालय समक्ष माग गरेमा र सो सबिन्त्धमा 
त्यस्तो व्यम्क्तको हकदािी पगु्ने देम्खएमा त्यस्तो काठ सबिम्न्त्धत 
असधकारीले सनजलाई हस्तान्त्तरण गरी सोको जानकारी 
सनदेशनालयलाई ददनपुनेछ। 

(२) िेिाररसी वा दररयािदुी काठको हकदािी तथा सो 
उपरको कारिाही सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

स्पिीकरणः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लासग "दररया वदुी" 
भन्नाले नदी वा खोलाले िगाई ल्याएको वा वकनारा लागेको वा 
अड्केको वा डुिेको वा परुरएको सिै काठ टाँचा सनशानाहरु लागेको 
वा टाँचा सनशाना खकेुको वा िदलेको वा उडेको वा कुनै तरहिाट 
मेवटएको काठ वा टाँचा सनशाना नलागेको काठ सबझनपुछा । 

  

पररच्छेद १० 

 ववकास आयोजना र खसनज पदाथा सबिन्त्धी व्यवस्था 
४३. वन क्षते्र प्रयोग सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) कसैले कुनै ववकास आयोजना 

सञ्चालन गदाा वन के्षत्रको जग्गा प्रयोग गनुा पने भएमा मन्त्त्रालयको 
ससफाररसमा प्रचसलत कानून िमोम्जम जग्गा प्राप्त गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम जग्गा प्राप्त भएमा मन्त्त्रालयले 
त्यस्तो वन के्षत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन अनमुसत ददन सक्नछे र 
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त्यस्तो वन के्षत्रमा रहेको वन पैदावारको स्वासमत्व प्रदेश सरकारको 
हनुेछ। 

(३) ववकास आयोजना सञ्चालनमा वन क्षते्रको ससफाररस, 
प्रयोग गने र वन के्षत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन े सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

४४. खसनज पदाथाको अययययन, अन्त्वेषण र उत्खनन ्कायाका लासग वन के्षत्र 
प्रयोग गना सक्नःे (१) राविय वनसभत्र खसनज पदाथाको अययययन, 
अन्त्वेषण र उत्खनन ्गनुापने भएमा मन्त्त्रालयको स्वीकृसत सलन ुपनेछ 
। 

(२) राविय वन क्षेत्र सभत्र खानी वा खसनज पदाथाको प्रचसलन 
कानून िमोम्जम उत्खनन ्वा व्यवस्थापनको अनमुसत प्राप्त व्यम्क्त वा 
सनकायले यस पररच्छेद िमोम्जम जग्गा प्रासप्त गनुापनेछ । 

(३) राविय वन क्षेत्रसभत्रको खसनज पदाथाको अययययन 
अन्त्वेषणको अनमुसत र व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचसलत 
कानून िमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ११ 

 चराचरुुङ्गी तथा वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण र व्यवस्थापन सबिन्त्धी व्यवस्था 
४५. िडा स्याञ्चरुी वा जैववकमागा तोक्न सक्नःे (१) प्रदेश सरकारले रैथान े

तथा आगन्त्तकु पञ्छी र संकटापन्न वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान संरक्षण 
तथा वन्त्यजन्त्तकुो आवत जावत गने प्रदेश सभत्रको कुनै क्षेत्रलाई 
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी िडा स्याञ्चुरी वा जैववकमागा 
घोषणा गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमका क्षेत्रमा पयाापयाटनका 
वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गना मन्त्त्रालयले अनमुसत ददन सक्नेछ। 
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(३) िडा स्याञ्चुरी वा जैववक मागा व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

४६. समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्त ु व्यवस्थापनः (१) प्रदेश सरकारले राजपत्रमा 
सूचना प्रकाम्शत गरी कुनै खास के्षत्रमा खास समयका लासग कुनै 
वन्त्यजन्त्तलुार्ा समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्त ु घोषणा गनासक्नछे र त्यसरी 
समस्याग्रस्त घोषणा गररएका वन्त्यजन्त्तलुाई सोही सूचनामा तोवकएको 
शता र िन्त्देजको असधनमा रही खेत, खला, िारी र तोवकएको क्षेत्रमा 
ववना अनमुसत लखेट्न, धपाउन, पक्रन वा अन्त्य व्यवस्था गना सवकनछे 
। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको काया गदाा कुनै वन्त्यजन्त्तकुो 
मतृ्य ुभएमा प्रचसलत कानून िमोम्जम कुनै कसरु गरेको मासनने छैन 
। 

(३) उपदफा(१) िमोम्जम पवक्रएको वा मरेको कुनै 
वन्त्यजन्त्त ु सबिम्न्त्धत नम्जकको वन कायाालयमा िझुाउन ु 
पनेछ । 

(४) कुनै के्षत्र ववशेषमा सबिम्न्त्धत असधकारीले िदेँलको 
सख्या िहन क्षमता भन्त्दा िढी भएको ससफाररस गरेमा तोवकएको 
प्रवक्रया परुा गरी मन्त्त्रालयले सो के्षत्रमा िदेँलको म्शकार गना अनमुसत 
ददन सक्नेछ । 

(५) समस्याग्रस्त वन्त्यजन्त्त ु व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

स्पिीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लासग समस्याग्रस्त 
वन्त्यजन्त्त ुभन्नाले सनयसमत वा िारबिार रूपमा कुनै वन्त्यजन्त्तलेु मासनस 
वा घरपालवुा जनावरलार्ा आक्रमण गरी सरुक्षामा खतरा वा 
िालीनालीमा क्षसत पयुााउने वन्त्यजन्त्त ुसबझनपुछा । 
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४७.  म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश 
सरकार आफै वा कुनै संस्था, सनकाय वा स्थानीय तह, समदुायले 
संरक्षण, म्शक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन,् वंशाण ुस्रोत संरक्षण तथा अययययन, 

अनसुन्त्धानका लासग तथा उद्धार गररएका वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण र 
व्यवस्थापन गने प्रयोजनका लासग तोवकए िमोम्जम अनमुसत सलर्ा 
म्चसडयाखाना, खलुा म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गना सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान 
स्थापना गरी सञ्चालन गदाा राविय सनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुआरक्षमा 
ववशेष आरक्षण गररने वन्त्यजन्त्त ुराख्न पार्ने छैन ।  

(३) उपदफा (१) िमोम्जम म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान 
स्थापना गरी सञ्चालन गदाा प्राप्त वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण हनु सक्न े
वासस्थान, आहार र उपचारको ससुनम्ितता भएको हनुपुनेछ । 

(४) यस दफा िमोम्जम अनमुसत नसलई म्चसडयाखानाको 
रुपमा सञ्चालन गरेका म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यानले तोवकए 
िमोम्जम अनमुसत सलन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) िमोम्जम म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान 
सञ्चालन गना चाहनलेे तोवकएको मापदण्ड परुा गनुा पनेछ । 

(६) यस दफा िमोम्जम अनमुसत नसलई वा मापदण्ड परुा 
नगरी म्चसडयाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गरेको पार्एमा प्रचसलत 
कानून िमोम्जम सजाय हनुछे । 

(७) यस दफा िमोम्जम म्चसडयाखाना, खलुा म्चसडयाखाना वा 
प्राणी उद्यान स्थापनाको अनमुसत मन्त्त्रालयले ददनछे ।  

४८. वन्त्यजन्त्त ुअस्पताल, उद्धार केन्त्र र पालन सबिन्त्धी व्यवस्थाM (१) कुनै 
व्यम्क्त वा सनकायले समस्याग्रस्त, असहाय, नरभक्षी, घार्ते, टुहरुा र 
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उद्धार गररएका वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण र व्यवस्थापनका लासग 
मन्त्त्रालयिाट तोवकए िमोम्जम अनमुसत सलई वन्त्यजन्त्त ुअस्पताल वा 
वन्त्यजन्त्त ुउद्धार केन्त्र स्थापना गना सक्नछे । 

(२) वन्त्यजन्त्त ुअस्पताल तथा वन्त्यजन्त्त ुउद्धार केन्त्र स्थापना 
तथा सञ्चालन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(३) कुनै व्यम्क्त वा सनकायले संरम्क्षत वन्त्यजन्त्त ु िाहेकका 
वन्त्यजन्त्त ु पालन गना चाहेमा मन्त्त्रालयको स्वीकृसत सलर्ा पालन गना 
सक्नेछ । 

(४) वन्त्यजन्त्त ु पालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद-१२ 

कसरु र सजाय 

४९. कसरु: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात िनेका सनयममा अन्त्यथा 
व्यवस्था गरेकोमा िाहेक देहायका काम कारिाही गरे वा गराएमा वा 
सोको उद्योग गरेमा यस ऐन िमोम्जमको कसरु गरेको मासननेछ । 

(क) दफा ६ को उपदफा (१) ववपरीत राविय वनसभत्रको 
जग्गा दताा गरेमा वा गराएमा। 

(ख) दफा ७ िमोम्जम सनषेध गररएको के्षत्रमा प्रवेश गरेमा 
(ग) राविय वन फाँड्ने वा वन के्षत्रको जग्गा जोत् ने, 

खन्त् ने, खसनज उत्खनन ्गने, आवाद गने, सडक तथा 
अन्त्य पूवााधार सनमााण गने, घर वा छाप्रो िनाउने, 
व्यवसाय सञ्चालन गने वा असतक्रमण गने काम गरे 
वा गराएमा, 
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(घ) राविय वनमा आगो लगाउन ेवा आगलासग हनु जान े
कुनै काया गरेमा, 

(ङ) सनषेध गररएको वनके्षत्रसभत्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा 
चराएमा, 

(च) राविय वनके्षत्रिाट वन पैदावार हटाउने, ववना 
र्जाजत वन पैदावार ओसारपसार गने वा सङ्कलन 
गरी राख्न े वा ववक्री ववतरण गने वा घाटगद्दीमा 
राखेको वन पैदावार हटाउने वा चोरी गने काम 
गरेमा, 

(छ) राविय वनके्षत्रको रुख वा सिरुवा काट्ने, हाँगा 
काट्ने, खोटो वा िोक्रा म्झक्ने वा कुनै पसन प्रकारले 
नोक्सानी गरेमा, 

(ज) ईजाजत प्राप्त गरी राविय वनिाट रुख काट्दा, 
ढाल्दा, म्घसादाा वा वनके्षत्र िावहर लैजाँदा 
लापरिाहीसँग अन्त्य कुनै वन पैदावार नोक्सान 
गरेमा, 

(झ) वनके्षत्रिाट िग्ने नदीिाट नदीजन्त्य पदाथा, ढुङ्गा, 
सगट्टी, िालवुा वा माटो म्झक्ने, गोल वा चनू पोल्न े
वा यी िस्तहुरुिाट अरु तयारी माल िनाउने वा 
सङ्कलन गने र खसनज पदाथा सनकाल्ने वा सङ्कलन 
गने काम गरेमा, 

(ञ) वन पैदावारको पूजीको शता उल्लङ्घन गरी वन 
पैदावार नोक्सानी गरेमा, 

(ट) ववदेश सनकासी गना प्रसतिन्त्ध लागेको वन पैदावार 
ववदेश सनकासी गरेमा, 
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(ठ) वन सीमाना म्चन्त्ह उखेल्ने, साने, फेने, मेट्ने वा 
सिगाने काम गरेमा, 

(ड) टाँचा वा सीमाना वकते गने वा काठ वा खडा रुखमा 
लगाईएका सरकारी टाँचा, सनसाना फेने, सिगाने वा 
मेट्ने गरेमा, 

(ढ) नसारीमा रहेका वा वृक्षारोपण गररएका सिरुवा 
काट्ने, भाँच्ने उखेल्ने, अरु कुनै प्रकारले नोक्सान 
गरेमा वा प्राकृसतक रूपमा उम्रकेा ववरूवा मासेमा, 

(ण) नसारीमा रहेका वा वकृ्षारोपण गररएका के्षत्रका 
खबिा, तारका िार वा त्यस्ता अरु सबपम्त्त सिगारे 
वा चोरी गरेमा, 

(त) र्जाजत ववना वन्त्यजन्त्तकुो म्शकार गने, वन्त्यजन्त्तकुो 
म्शकारका लासग हसतयार वा अन्त्य सामग्री सलर्ा वन 
के्षत्रमा प्रवेश गने, वन्त्यजन्त्त ु वा वन्त्यजन्त्तकुो 
आखेटोपहार राख्न,े ओसारपसार गने वा ववक्री 
ववतरण गने काम गने, 

(थ) वन पैदावारमा आधाररत उद्योगले प्रचसलत कानून 
ववपरीत वन पैदावार राखेमा, 

(द) उपभोक्ता समूहका पदासधकारी वा सदस्यले समूहको 
वहतको नाममा कोषको रकम वहनासमना गने वा 
समूहको ववधान तथा कायायोजना ववपररत कुनै काया 
गरेमा, 

(ध) यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगात िनेका सनयमको ववपरीत 
अन्त्य कुनै काया गरेमा। 
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५०. सजाय: (१) दफा ४९ को खण्ड (क) अन्त्तगातको कसरु गने वा 
गराउने व्यम्क्तलाई पाँच वषा सबम कैद वा पचास हजार रुपैयाँ सबम 
जररवाना वा दवैु सजाय हनुछे । 

२) दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
एक मवहना सबम कैद वा एक हजार रुपैयाँसबम जररवाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
पाँच वषासबम कैद वा एक लाख रुपैयाँसबम जररवाना वा दवैु सजाय 
गरी त्यस्तो जग्गा राविय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा िनाएको 
घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेससनरी औजार, साधन समेत जफत 
हनुेछ । त्यस्तो कसरु गदाा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको 
भए सनजलाई सो िापत हनुे सजाय समेत हनुेछ । 

(४) दफा ४९ को खण्ड (घ) अन्त्तगातको कसरु गनेलार् 
क्षसत भएको सिगो असलु गरी तीन वषासबम कैद वा साठी हजार 
रुपैयाँसबम जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(५) दफा ४९ को खण्ड (ङ) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
प्रत्येक चौपायाको लासग देहायको दरले जररवाना हनुछे:- 

(क) भेडा, िाख्रा जातको भए पचास रुपैयाँ देम्ख पाँच सय 
रुपैयाँसबम, 

(ख) हात्ती भए एक हजार रुपैयाँ देम्ख पाँच हजार 
रुपैयाँसबम, 

(ग) अन्त्य चौपाया भए एक सय रुपैयाँ देम्ख एक हजार 
रुपैयाँसबम । 
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(६) दफा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) 
अन्त्तगातको कसरु गनेलाई कसरुसँग सबिम्न्त्धत वन पैदावार जफत 
गरी देहाय िमोम्जमको सजाय हनुेछ:- 

(क) एक हजार रुपैयाँसबमको सिगो भए एक हजार 
रुपैयाँसबम जररवाना, 

(ख) एक हजार रुपैयाँदेम्ख मासथ पाँच हजार रुपैयाँसबमको 
सिगो भए सिगो िमोम्जम जररवाना वा एक 
मवहनासबम कैद वा दवैु, 

(ग) पाँच हजार रुपैयेँम्ख पचास हजार रुपैयाँसबमको सिगो 
भए सिगो िमोम्जम जररवाना वा तीन मवहनासबम 
कैद वा दवैु, 

(घ) पचास हजार रुपैयाँदेम्ख एक लाख रुपैयाँसबमको 
सिगो भए सिगो िमोम्जम जररवाना वा  छ 
मवहनासबम कैद वा दवैु, 

(ङ) एक लाख रुपैयाँदेम्ख पाँच लाख रुपैयाँसबमको सिगो 
भए सिगो िमोम्जम जररवाना वा एक वषासबम कैद 
वा दवैु, 

(च) पाँच लाख रुपैयाँभन्त्दा िढी जसतसकैु सिगो भए पसन 
सिगोको दोब्िर जररवाना वा दईु वषासबम कैद वा 
दवैु । 

(७) दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्त्तगातको कसरुसँग 
सबिम्न्त्धत वन पैदावार जफत गरी सिगोको दोब्िर जररवाना वा तीन 
वषासबम कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 
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(८) दफा ४९ को खण्ड (ठ) वा (ड) अन्त्तगातको कसरु 
गनेलाई िीस हजार रुपैयाँसबम जररवाना वा एक वषासबम कैद वा 
दवैु सजाय हनुेछ । 

(९) दफा ४९ को खण्ड (ढ) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
प्रसत सिरुवाको पाँच सय रुपैयाँसबम जररवाना हनुेछ र सोही कसरु 
पनुः गनेलाई कसरुको मात्रा अनसुार प्रत्येक पटक िीस हजार 
रुपैयाँसबम जररिाना वा एक वषासबम कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(१०) दफा ४९ को खण्ड (ण) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
सिगो असलु गरी दस हजार रुपैयाँसबम जररवाना वा छ मवहनासबम 
कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(११) दफा ४९ को खण्ड (त) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण सबिन्त्धी प्रचसलत कानून िमोम्जमको सजाय हनुेछ 
। 

(१२) दफा ४९ को खण्ड (थ) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
त्यस्तो कसरुमा हनुे सजायमा थप दईु लाख रुपैयाँसबम जररवाना 
हनुेछ । 

(१३) दफा ४९ को खण्ड (द) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
सिगो भए सिगो असलु गरी एक वषासबम कैद वा िीस हजार 
रुपैयाँसबम जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(१४) दफा ४९ को खण्ड (ध) अन्त्तगातको कसरु गनेलाई 
सिगो भए सिगो असलु गरी छ मवहनासबम कैद वा दस हजार 
रुपैयाँसबम जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

५१. हैरानी गने सनयतले कब्जा वा पक्राउ गनेलाई सजायः मनाससि 
मावफकको कारण नभई वन सबिन्त्धी काया गने कुनै कमाचारी वा 
सरुक्षाकमीले ररसर्ववले वा हैरानी गने सनयतले मालिस्त ुकब्जा गरेमा 
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वा कसैलाई पक्राउ गरेमा त्यस्ता कमाचारीलाई पचास हजार 
रुपैयाँसबम जररवाना हनुेछ। 

५२. कताव्य पालन गदाा िाधा अड्चन परु् याउनलेाई सजायः यस ऐन 
िमोम्जम सरकारी कमाचारीले आफ्नो पदीय कताव्य पालना गदाा 
कसैले िाधा अड्चन परु् याएमा सनजलाई पाँच हजार रुपैयाँसबम 
जररवाना वा तीन मवहना सबम कैद वा दवैु सजाय हनुछे । 

५३. कसरुदारलाई भाग्न सहयोग गनेलाई सजायः यस ऐन अन्त्तगातको 
कसरु गने व्यम्क्तलाई भाग्न सहयोग गने व्यम्क्तलाई कसरुदारलाई हनु े
सरहको सजाय हनुेछ । 

५४. दरुुत्साहन ददन े वा समलेमतो गनेलाई सजायः यस ऐन अन्त्तगातको 
कसरु गना दरुुत्साहन ददन ेवा समलेमतो गने व्यम्क्तलाई कसरुदारलाई 
हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ। 

५५. कसरुको उद्योग गनेलाई सजायः यस ऐन िमोम्जम वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण 
सबिन्त्धी प्रचसलत कानून िमोम्जमको संरम्क्षत वन्त्यजन्त्त ु  सबिन्त्धी 
कसरुको उद्योग भएमा कसरुदारलाई भए सरह र अन्त्य कसरुको 
उद्योग भएमा कसरुदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

 

पररच्छेद १३ 

कसरुको जाचँिझु र कायाववसध 

५६. कसरु रोक्न आवश्यक कारिाही गनेः कसैले यो ऐन िमोम्जम हनु े
कसरु गना लागेको छ भन्त् न ेशङ्का लागेमा वा कसरु गदैका अवस्थामा 
फेला पारेमा वन सबिन्त्धी काम गने कमाचारी वा सरुक्षाकमीले त्यस्तो 
कसरु हनु नपाउने प्रिन्त्ध गनुा पनेछ र सो कामका लासग आवश्यक 
िल प्रयोग गना सक्नेछ । 
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५७. ववशषे असधकारः (१) यस ऐन अन्त्तगातको वन तथा वन्त्यजन्त्त ु
सबिन्त्धी कसरुमा संलग्न कसरुदारलाई वनके्षत्रसभत्र वा िावहर पक्राउ 
गना लाग्दा पक्राउ गना नददने वा पक्राउ पररसकेपसछ पसन सनजलाई 
छुटाई लैजान कसैले हलुहजु्जल गरी कसरुदारलाई भगाई लैजान े
अवस्था परेमा वा पक्राउ गने व्यम्क्तकै ज्यान जोम्खम हनुे पररम्स्थसत 
भई हसतयार नचलाई नहनुे अवस्था उत्पन्न भएमा सबिम्न्त्धत 
असधकारीको आदेशले वन सरुक्षाको लासग खवटएका कमाचारी वा 
सरुक्षाकमीले घुडँा मनुी लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नछे । 

(२) राविय वनके्षत्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा 
त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो िनार्सकेको भए पसन सबिम्न्त्धत असधकारी 
वा सनजले तोकेको वन सबिन्त्धी कमाचारीले सो आवादी हटाउन वा 
घर छाप्रो भत्काउन सक्नछे र त्यस्तो के्षत्रमा लगाएको िाली समेत 
जफत गना सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
यस ऐनले हनुे अरु सजायमा सो उपदफामा लेम्खएको कुराले कुनै 
असर पाने छैन । 

५८. पक्राउ गने असधकारः (१) यस ऐन िमोम्जमको कुनै कसरुको 
अनसुन्त्धानको ससलससलामा कुनै व्यम्क्तलाई पक्राउ गनुापने भएमा 
अनसुन्त्धान असधकृतले सोको कारण र त्यस्तो व्यम्क्तको पवहचान 
खलु्न ेवववरण सवहत मदु्दा हेने असधकारी समक्ष पक्राउ गने अनमुसतको 
लासग सनवेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको सनवेदनिाट पक्राउ गनुा पने 
कारण मनाससि देम्खएमा मदु्दा हेने असधकारीले पक्राउ पूजी जारी गने 
अनमुसत ददन सक्नछे । 
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(३) उपदफा (२) िमोम्जम पक्राउ पूजी जारी गररएको 
व्यम्क्तलाई अनसुन्त्धान असधकृत, वन सबिन्त्धी कमाचारी वा 
सरुक्षाकमीले पक्राउ गरी िाटोको बयाद िाहेक चौिीस घण्टासभत्र 
मदु्दा हेने असधकारी समक्ष उपम्स्थत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
कसरु गने व्यम्क्त तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यम्क्त भाग्न,े 
उबकने वा सनजले प्रमाण दसी वा सिदु नि गने मनाससि कारण 
भएमा वा कसरुसँग सबिम्न्त्धत फरार रहेको व्यम्क्त फेला परेमा वा 
कसरु गरररहेको अवस्थामा फेला परेमा अनसुन्त्धान असधकृत, वन 
सबिन्त्धी कमाचारी वा सरुक्षाकमीले त्यस्तो व्यम्क्तलाई तत्कालै जरुरी 
पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी मदु्दा हेने असधकारी समक्ष 
स्वीकृसतको लासग पक्राउ परेको व्यम्क्त सवहत उपम्स्थत गराउन ुपनेछ 
। 

तर, यसरी पक्राउ गररन ु पने व्यम्क्त मवहला भएमा सबभव 
भएसबम वन सबिन्त्धी मवहला कमाचारी वा मवहला सरुक्षाकमीको 
प्रयोग गनुापनेछ । 

(५) कुनै कसरुको ससलससलामा पक्राउ गररएको व्यम्क्तको 
सबिन्त्धमा चौिीस घण्टासभत्र तहवककात परुा नहनुे भई सनजलाई 
थनुामा राखी तहवककात जारी राख्न ु पने देम्खएमा तहवककात गने 
कमाचारीले सनजलाई मदु्दा हेने असधकारी समक्ष उपम्स्थत गराई मदु्दा 
हेने असधकारीको अनमुसत सलएर मात्र थनुामा राख्न ु पनेछ । सो 
िमोम्जम अनमुसत माग्दा थनुामा परेको व्यम्क्त उपरको असभयोग, 
त्यसको आधार, सनजलाई थनुामै राम्ख तहवककात गनुा पने कारण र 
सनजको ियान कागज भर्सकेको भए ियान कागजको व्यहोरा स्पि 
रुपमा उल्लेख गनुा पनेछ । 
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(६) उपदफा (५) िमोम्जम थनुामा अनमुसत मागेमा मदु्दा हेने 
असधकारीले सबिम्न्त्धत कागजातहरु हेरी तहवककात सन्त्तोषजनक 
रुपमा भए वा नभएको ववचार गरी सन्त्तोषजनक रुपमा तहवककात 
भर्रहेको देम्खएमा पटक पटक गरी िढीमा पच्चीस ददनसबम थनुामा 
राख्न ेअनमुसत ददन सक्नेछ। 

५९. खानतलासी असधकारः (१) यस ऐन िमोम्जम सजाय हनुे कसरु भएको 
छ भने्न मनाससि कारण भएमा कबतीमा पाचौ तहको वन प्राववसधक 
कमाचारी वा सहायक प्रहरी सनरीक्षक दजााका कमाचारीले प्रचसलत कानून 
िमोम्जम कुनै स्थानको खानतलासी गना सक्नेछ । 

स्पिीकरणः यो दफाको प्रयोजनको लासग "स्थान" भन्नाले स्थायी वा 
अस्थायी भवन वा टहरा सबझन ुपछा र सो शब्दले खाली जग्गा, पाल, 
डुङ्गा तथा ववसभन्न वकससमका सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम खानतलासी गने व्यम्क्तले 
खानतलासी गदाा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको कबतीमा एक जना 
पदासधकारी वा सदस्य तथा कबतीमा दईुजना साक्षी राखी सनजहरुको 
रोहिरमा गनुा पनेछ । 

(३) मासनस िसोिास गरेको घरमा खानतलासी गनुा परेमा सो 
घरमा मवहला भए सनजलार्ा घर वावहर सनस्कन ेसूचना र मौका ददन ु
पनेछ । 

(४) यस दफामा लेम्खएका कुनै कुराले खानतलासी गने 
कमाचारीलाई सूयाास्त देम्ख सूयोदय नभएसबम मासनस िसोिास गरेको 
घरमा प्रवेश गना पाउन ेअसधकार हनुे छैन। 

६०. वन पैदावार र तत्सबिन्त्धी मालिस्त ुिरामद गना सक्नःे (१) कुनै वन 
पैदावार भण्डारण वा ओसार पसारका क्रममा यो ऐन उल्लङ्घन भएको 
छ भने्न भरपदो कारण देम्खएमा त्यस्ता वन पैदावार र कसरुसँग 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

50 
 

सबिम्न्त्धत हसतयार, डङु्गा, सवारी साधन तथा चौपायालाई वन सबिन्त्धी 
काया गने कुनै कमाचारी वा सरुक्षाकमीले िरामद गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमकै वन पैदावार वा िस्त ुिरामद 
गररएमा त्यसरी िरामद गने कमाचारी वा सरुक्षाकमीले िरामद गरेको 
वन पैदावार वा िस्तकुो वववरण खोली सबिम्न्त्धत व्यम्क्तलाई सोको 
भरपाई ददन ु पनेछ र त्यस्तो वन पैदावार वा िस्तमुा खास म्चन्त्ह 
लगाई नाप जाचँ गरी यथाशक्य चाँडो सडसभजन वन कायाालय वा सि 
सडसभजन वन कायाालयमा प्रसतवेदन पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम िरामद गररएका वन पैदावार र 
हसतयार िाहेकका कसरुसगँ सबिम्न्त्धत डङु्गा, सवारी साधन वा 
चौपायालाई कबतीमा पाचौ तहको वन प्राववसधक कमाचारी वा सो 
सरहका सरुक्षाकमीले तोकेको ददन र स्थानमा दाम्खला गने शतामा 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको कबतीमा एकजना पदासधकारी वा सदस्य वा 
कबतीमा दईुजना स्थानीय व्यम्क्तको उपम्स्थसतमा मालधनीलाई कागज 
गराई छासडददन सक्नेछ । 

६१. दसी प्रमाण पेश गने सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन िमोम्जमको 
कसरुको सबिन्त्धमा िरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसरु हनु े
काया गनाको लासग प्रयोग भएका औजार तथा अन्त्य साधन दसी 
प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने असधकारी समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
त्यसरी िरामद भएका वन पैदावार, औजार तथा अन्त्य साधन दसी 
प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने असधकारी समक्ष पेश गना नसवकने भएमा 
त्यस्तो दसी प्रमाण नम्जकको वन कायाालयको म्जबमामा राखी सोको 
मचुलु्का पेश गरेमा दसी प्रमाण पेश गरे सरह मासननछे । 
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(३) उपदफा (२) िमोम्जम दसी प्रमाण राखेको ठाउँमा मदु्दा 
हेने असधकारीले डोर खटाई प्रसतवेदन सलई कारवाही गना सक्नेछ । 

६२. मदु्दाको अनसुन्त्धान र दायरीः (१) यस ऐन िमोम्जमको एक वषा सबम 
कैद सजाय हनुे कसरु सबिन्त्धी मदु्दाको अनसुन्त्धान तथा तहवककातको 
काया प्रदेश सरकारको वन सेवा जनरल फरेिी समूहको कम्बतमा 
पाँचौ तहको कमाचारीले गनेछ । 

(२) यस ऐन िमोम्जम एक वषा भन्त्दा िढी कैद सजाय हनुे 
कसरु सबिन्त्धी मदु्दाको अनसुन्त्धान तथा तहवककात काया प्रदेश 
सरकारको वन सेवा जनरल फरेिी समूहको कम्बतमा सातौं तहको 
कमाचारीले गनेछ । 

(३) एउटै कसरुमा कुनै व्यम्क्तलाई एक वषा सबम र कुनै 
व्यम्क्तलाई एक वषाभन्त्दा िढी कैद सजाय हनुे रहेछ भने सो मदु्दाको 
अनसुन्त्धान तथा तहवककात उपदफा (२) िमोम्जमको कमाचारीले 
गनेछ । 

(४) यस ऐन िमोम्जमको कसरुको अनसुन्त्धान तथा 
तहवककातको काया सबपन्न भई मदु्दा दायर गनुा पने देम्खएमा 
अनसुन्त्धान असधकृतले आफ्नो राय सवहत अनसुन्त्धानसगँ सबिम्न्त्धत 
सिदु र प्रमाण संलग्न समससल मदु्दा चल्ने वा नचल्ने सनणायको लासग 
सबिम्न्त्धत सरकारी वकील कायाालय  समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जमको समससल प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत 
सरकारी वकील कायाालयले उक्त ववषयमा मदु्दा नचल्ने भए सोही 
व्यहोरा उल्लेख गरी र मदु्दा चलाउन ु पने भए मदु्दा चलाउन ु पने 
व्यम्क्त तथा सनज उपरको असभयोग, सजाय र असभयोगपत्रमा सलन ुपने 
दावी समेत उल्लेख गरी मदु्दा दायर गना बयाद ननानेने गरी 
अनसुन्त्धान असधकृत समक्ष समससल वफताा पठाउन ुपनेछ । 
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(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
सरकारी वकीलको कायाालयले प्राप्त समससल अययययन गदाा यो ववषयमा 
थप अनसुन्त्धान गनुा पने देम्खएमा थप अनसुन्त्धान गनुा पने ववषयिस्त ु
यवकन गना सोको आधार र कारण सवहत अनसुन्त्धान असधकृत समक्ष 
समससल वफताा पठाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) िमोम्जम कुनै ववषयमा थप अनसुन्त्धान 
गने गरी समससल प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान असधकृतले सो ववषयमा 
थप अनसुन्त्धान गरी मदु्दा दायर गना प्रस्ताववत असभयोगको मागदावी 
तथा समससल पनुः सरकारी वकीलको कायाालयमा पेश गनुापनेछ । 

(८) उपदफा (७) िमोम्जम समससल प्राप्त भएपसछ सबिम्न्त्धत 
सरकारी वकील कायाालयले उपदफा (५) िमोम्जम मदु्दा चल्ने वा 
नचल्ने सनणाय गरी अनसुन्त्धान असधकृत समक्ष समससल वफताा पठाउन ु
पनेछ । 

(९) उपदफा (५) वा (८) िमोम्जम सरकारी वकील 
कायाालयिाट मदु्दा चल्ने सनणाय भई समससल प्राप्त भएपसछ अनसुन्त्धान 
असधकृतले मदु्दा हेने असधकारी समक्ष मदु्दा दायर गनुा पनेछ । 

६३. सरकार वादी हनुःे यस ऐन अन्त्तगातको मदु्दा सरकार वादी हनुेछ । 

६४. िरामद गररएका मालिस्तकुो व्यवस्थापनः (१) यो ऐन िमोम्जम 
सजाय हनुे कसरुसँग सबिम्न्त्धत भई िरामद गररएका र धनी पत्ता 
नलागेका वन पैदावार, औजार, हसतयार, सवारी साधन, चौपाया 
लगायतका मालिस्तकुो हकदार कुनै भए हकदािी गना आउन ुभनी 
अनसुन्त्धान असधकृतले सिैले देख्न े ठाउँमा सात ददनको बयाद ददई 
सूचना टाँस गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको मालिस्त ु उपर हकदािी 
परेमा सनणायको लासग मदु्दा हेने असधकारी समक्ष पेश गनुा पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) िमोम्जमको  मालिस्त ु उपर हकदावी 
नपरेमा वा हकदािी नपगु्न े ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालिस्त ु
प्रदेश सरकारको हनुेछ । 

६५. सडी गली जान ेवन पैदावार, मालिस्त ुर चौपाया सललाम गना सवकनःे 
(१) यस ऐन अन्त्तगात सजाय हनुे कसरुको सबिन्त्धमा िरामद 
गररएका सडी गली जाने वन पैदावार, मालिस्त ु वा संरक्षण प्रदान 
गररन नसवकने अवस्थाको वन पैदावार, मालिस्त ु वा चौपायालाई 
नम्जकको वन कायाालय वा सरुम्क्षत स्थानमा ल्याई मदु्दा हेने 
असधकारीको अनमुसत सलई सललाम ववक्री गना सवकनछे । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सललाम ववक्रीिाट प्राप्त हनु 
आएको रकम त्यस्तो मदु्दा फैसला हुदँाका िखत ठहरे िमोम्जम हनु े
गरी धरौटीमा आबदानी िाँसधनेछ । 

६६. पूपाक्ष सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रचसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए तापसन यस ऐन िमोम्जम पक्राउ गररएको र एक वषा 
भन्त्दा िढी कैदको सजाय हनु सक्न ेमदु्दाको असभयोग लागेको व्यम्क्त 
तत्काल प्राप्त प्रमाणिाट कसरुदार देम्खएमा वा त्यस्तो प्रमाणिाट 
कसरुदार देम्खन मनाससि मावफकको आधार देम्खएमा त्यस्तो 
व्यम्क्तलाई पूपाक्षका लासग थनुामा राखी कारवाही गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेम्खए देम्ख िाहेकका अरु व्यम्क्तको 
हकमा सनजलाई हनु सक्न े कैद वा जररवानाको उपल्लो हदसबमको 
नगद धरौटी वा जेथा जमानी ददए ताररखमा राखी र त्यस्तो धरौटी वा 
जमानी ददन नसकेमा थनुामा राखी मदु्दाको पूपाक्ष गनुापनेछ । 

तर, पटके कसरु गरी छ मवहना भन्त्दा िढी कैद हनु े
कसरुदारलाई थनुामा राखी मदु्दाको पूपाक्ष गनुा पनेछ। 
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(३) यस दफा िमोम्जम असभयकु्तलाई पपुाक्षको लासग थनुामा 
राखी कारवाही गदाा सनजलाई हनुसक्ने सजायको उपल्लो हदभन्त्दा 
िढी अवसध थनुामा राख्न पार्ने छैन । 

६७. मदु्दा हेने असधकारीः (१) यस ऐन अन्त्तगात दईु लाख रुपैयाँसबम 
जररवाना वा एक वषासबम कैद वा दवैु सजाय हनुे मदु्दा सबिम्न्त्धत 
असधकारीले कारवाही र वकनारा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम मदु्दाको कारवाही र वकनारा गदाा 
ववशेष अदालत ऐन, २०५९ िमोम्जमको कायाववसध अपनाईनेछ । 

(३) यस ऐन अन्त्तगात पाँच हजार रुपैयाँसबम जररवाना हनुे 
कसरुमा वन सेवा जनरल फरेिी समूहको कबतीमा पाचौं तहको 
कमाचारीले घटनास्थलमै मचुलु्का खडा गरी तत्काल जररवाना गरी 
छासडददन सक्नेछ र यसरी गररएको सजायको सलम्खत जानकारी र 
आवश्यक कागजात सबिम्न्त्धत सव सडसभजन वन कायाालयले चौववस 
घन्त्टा सभत्र सडसभजन वन कायाालयमा पेश गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (१) िमोम्जमको सनणाय उपर म्चत्त निझु्ने 
पक्षले सनणायको सूचना पाएको समसतले पैसतस ददनसभत्र सबिम्न्त्धत 
म्जल्ला अदालतमा पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

६८. िरामद भएका मालिस्त ुजफत हनुःे (१) कसैले यो ऐन िमोम्जम सजाय 
हनुे कसरु गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसरुसँग सबिम्न्त्धत िरामद भएका 
िोझिाहक, औजार, हसतयार, चौपाया र अन्त्य साधनहरु जफत हनुेछन ्
। 

(२) यस ऐन िमोम्जम सजाय हनु े कसरुको अनसुन्त्धानको 
ससलससलामा िरामद भएका िोझिाहक, औजार, हसतयार, चौपाया र 
अन्त्य साधनहरु मदु्दा हेने असधकारीको अनमुसतमा सललाम ववक्री गरी 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

55 
 

प्राप्त रकम मदु्दा वकनारा नलागनु्त्जेल सबम धरौटी खातामा राख्न 
सवकनछे । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
कसरुदार िाहेक अन्त्य व्यम्क्तले जानी-जानी कसरुदारलाई सघाउ 
परु् याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गना ददएको 
अवस्था अनसुन्त्धानिाट नदेम्खएमा वा पचास हजार रुपैयाँभन्त्दा कम 
मोल पने िोझवाहक जफत गररने छैन र त्यस्तो काया गनेलाई यस 
ऐन िमोम्जम हनुे सजायमा सिगो िमोम्जम वा पचास हजार रुपैयाँसबम 
थप जररवाना हनुछे। 

६९. जफत भएका वनस्पसत तथा वनस्पसत स्रोतको व्यवस्थापनः प्रदेश 
सरकारले यस ऐन िमोम्जम कसरुमा जफत भएको कुनै वनस्पसत तथा 
वनस्पसत स्रोतलाई शैम्क्षक तथा वैज्ञासनक अययययन, अनसुन्त्धान वा 
औषसधजन्त्य प्रयोगका लासग सावाजसनक संस्था वा सनकायलाई उपलब्ध 
गराउन वा नि गना सक्नेछ । 

 

पररच्छेद १४ 

 सनजी तथा सावाजसनक जग्गामा वन सबिन्त्धी व्यवस्था 
७०. सनजी वनको दताा तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) सनजी वन 

दताा गराउन चाहने कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले सनजी वन दतााको लासग 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहमा सनवेदन ददन ुपनेछ र त्यसरी सनवेदन परेमा 
सबिम्न्त्धत सव सडसभजन वन कायाालयसँगको समन्त्वयमा आवश्यक 
जाँचिझु गरी सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले सनजी वन दताा गरी प्रमाणपत्र  
ददनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) िमोम्जम दताा गरेको सनजी वनको वववरण 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले तोवकए िमोम्जम अद्यावसधक गरी सबिम्न्त्धत 
सव सडसभजन वन कायाालयमा समेत पठाउन ुपनेछ। 

(३) यस ऐन िमोम्जमका सनजी वन रावियकरण गररन े छैन 
। 

(४) सनजी वन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

७१. सनजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार ओसारपसार: (१) दफा ७० 
िमोम्जमको सनजी वनमा सनजी वन धनीले कृवष वन, पूणा वन वा 
जडीिटुी खेती गना सक्नेछ । 

(२) सनजी वनको धनीले आफ्नो र्च्छा अनसुार सनजी वनको 
ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गना तथा वनपैदावारको उपयोग गना वा 
मूल्य सनधाारण गरी ववक्री ववतरण गना सक्नछे । 

(३) सनजी नबिरी दताा जग्गा वा सनजी वनिाट फलफूल, 
डालेघाँस र अन्त्य तोवकए िमोम्जमको जातको रुखिाट उत्पाददत काठ 
दाउरा कटान, सङ्कलन, ओसारपसार, ववक्री, म्चरान र प्रयोगमा कुनै पसन 
सनकायिाट कटान आदेश वा म्चरान आदेश वा स्थानान्त्तरण र्जाजत 
सलनपुने छैन। तर तोवकए िमोम्जमको प्रवक्रया परुा गरी लगत 
प्रमाम्णत गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम उत्पाददत काठ दाउरा गैह्र 
कानूनी रुपमा कटान, मछुान, ओसारपसार, म्चरान वा प्रयोग गरेको 
भनी उजूरी परेमा सबिम्न्त्धत सव-सडसभजन वन कायाालयले जाँचिझु 
गनेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जम जाँचिझु गदाा सनजी दताा जग्गा 
वा सनजी वनिाट नै काठ दाउरा उत्पादन गरेको ठहरेमा यही 
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ववषयलाई सलएर कुनै सनकायमा मदु्दा चलार्ने छैन र त्यस्ता काठ 
दाउरा सबिम्न्त्धत धनीलाई वफताा ददन ुपनेछ । 

(६) सनजी वन पैदावारको व्यवसावयक प्रयोजनको लासग 
ववक्री गदाा तोवकए िमोम्जमको प्रवक्रया परुा गनुा पनेछ । यसरी 
ववक्री गरेको काठ, दाउराको शलु्क तोवकए िमोम्जम प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषमा जबमा गनुा पनेछ । 

(७) यस दफा िमोम्जम वन पैदावार सिवक्र ववतरण गदाा 
प्रचसलत कानून िमोम्जम कर, दस्तरु लाग्नछे।   

७२.  सनजी वन धनीलाई सहसुलयतः (१) सनजी वनका धनीलाई सनजी वन 
लगाउन, हकुााउन, संरक्षण गना, ससंचाईको व्यवस्थापन गना, रोग, 
वकरा आददको उपचार गना लाग्न े खचामा प्रदेश सरकारले 
उत्प्ररेणात्मक सहयोग स्वरुप ववशेष सवुवधा, छुट, ववमा लगायतका 
तोवकए िमोम्जमको आसथाक र प्राववसधक सहसुलयत उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको सहसुलतयका लासग प्रदेश 
सरकारले सहकारी, संघ संस्था, सनजी के्षत्र, ववत्तीय संस्था तथा 
स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्त्वय र साझेदारी गना सक्नेछ । 

७३. सावाजसनक जग्गामा रूख सिरूवाको व्यवस्थापनः (१) प्रचसलत 
कानूनको असधनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो के्षत्र सभत्र खाली रहेको 
राविय वन िाहेकको ऐलानी, पसता, सावाजसनक जग्गामा सावाजसनक 
उपयोगका लासग वन वावटका, उद्यान, हररत पाका  र सहरी वनको 
रूपमा ववकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गना सक्नेछ । 

(२) कसैले पसन सावाजसनक सडक, नहर, कुलो, पोखरीको 
वकनार, पाका , चौर, चौतारो, धासमाक स्थल, अन्त्त्येिी स्थल वा यस्तै 
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अन्त्य संवेदनशील ठाउँ वा सरकारी सनकायको पररसरमा लगाएका 
रुख ववरूवाहरु काट्न मास्न पार्ने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
यस दफा िमोम्जमको रूख ववरूवाको सबिद्धान गना वा रूख ववरूवा 
ढली मानवीय वा अन्त्य भौसतक क्षती हनुिाट िचाउन वा अन्त्य कुनै 
ववपदका कारण ढलेको, सकेुको रुखको काठ दाउराको व्यवस्थापन 
तथा वववक्र ववतरणको व्यवस्था सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको कानून 
िमोम्जम गना सवकनछे ।  

(४) यस दफा िमोम्जम रूख ववरूवाको ववकास र उपयोग 
सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था स्थानीय तहले िनाएको कानून िमोम्जम 
हनुेछ । 

 (५) राविय लोकमागा, प्रादेम्शक सडक र एक भन्त्दा वढी 
स्थानीय तह जोड्ने सडकको स्तरवृवद्ध गनेक्रममा सडक वकनारामा 
रहेका रूखहरू हटाउन ेसबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद १५ 

 वन पैदावारको सदपुयोग, ओसार पसार र आपसुता सबिन्त्धी व्यवस्था 
७4. राविय वनिाट उत्पाददत काठ, दाउरा लगायतका वन पैदावारको 

स्वासमत्व र मूल्य सनधाारणः (१) यस ऐनमा अन्त्यत्र व्यवस्था भएकोमा 
िाहेक राविय वनिाट उत्पाददत वन पैदावारमा प्रदेश सरकारको 
स्वासमत्व  रहनछे । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको वन पैदावार उपयोग गना, 
सङ्कलन तथा वववक्र ववतरण गनाको लासग राजश्व  सङ्कलन तथा शलु्क, 
दस्तरु र दर सनधाारण गने असधकार प्रदेश सरकारमा रहन ेछ ।       
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७5. वन पैदावारको सङ्कलन र ववक्री ववतरणः (१) वन पैदावारको सङ्कलन 
स्वीकृत कायायोजना िमोम्जम हनुेछ र यसको उपयोग, ववक्री ववतरण, 

सनकासी, ओसारपसारको र्जाजत सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
राविय वन के्षत्रमा हावाहरुी‚ वाढी पवहरो‚ नदी कटान वा अन्त्य 
प्राकृसतक प्रकोपका कारण कायायोजनाले सनधाारण गरेको पररमाण 
भन्त्दा वढी रुखहरु ढल्न गएमा सनदेशनालयको ससफाररशमा 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो ढलापडा रुखहरु तोवकए िमोम्जम सङ्कलन र 
व्यवस्थापनका लासग स्वीकृसत ददन सक्नछे । 

(३) घरकाज, ववकास सनमााण, दाह संस्कार, प्राकृसतक प्रकोप 
पीसडतका लासग आवश्यक पने काठ तथा दाउराको आपूसताको 
व्यवस्थापन तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

(४) यस दफा िमोम्जम र्जाजत ददर्न ेवन पैदावारको मूल्य, 
शलु्क, दस्तरु वा दर तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

(५) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
तोवकए िमोम्जमका नरम प्रजातीको काठ दाउरा सङ्कलन तथा ववक्री 
सितरण तोवकए िमोम्जम ववशेष व्यवस्था हनुेछ । 

(६) यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापसन 
व्यवसायीले सललाम सकारिाट प्राप्त गोसलया काठलाई कम्बतमा एक 
चरण प्रशोधन गरी ववक्री गनुा पनेछ र यसरी प्रशोधन नगरी ववक्री 
गना चाहेमा तोवकए िमोम्जमको रकम प्रदेश संम्चत कोषमा जबमा गनुा 
पनेछ ।  
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 स्पविकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग प्रशोधन भन्नाले 
गोसलया काठको म्चरान गने, फसनाचरको सामग्री सनमााण गने, खयरको 
म्चप्स उत्पादन गने लगायतका कायालाई िमु्झन्त्छ। 

(७) वन पैदावार सङ्कलन तथा ववक्री ववतरण सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

७6. वन पैदावारको सनकासी पैठारी सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) प्रचसलत 
कानूनको असधनमा रही सबिम्न्त्धत असधकारीले काठ िाहेकका अन्त्य 
गैर काष्ठजन्त्य वन पैदावार ववदेश सनकासीको लासग सबिम्न्त्धत 
भन्त्सारलार्ा ससफाररस गना सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन 
काष्ठ र गैर काष्ठजन्त्य वनपैदावार वा उत्पाददत िस्तकुो सबिन्त्धमा 
मापदण्ड सनधाारण गरी ववदेश सनकासीको व्यवस्था प्रदेश सरकारले 
समलाउन सक्नेछ ।   

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन प्रदेश 
सरकारले प्रदेशसभत्र अन्त्य देशिाट पैठारी हनुे काठको प्रयोगमा 
प्रसतिन्त्ध लगाउन सक्नछे । 

(४) वन पैदावारको सनकासी र पैठारी सबिन्त्धी व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

७7. वन पैदावारको मूल्यमा सहसुलयत प्रदान गना सक्नःे प्रदेश सरकारले 
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी प्राकृसतक प्रकोपिाट राहत, उद्दार वा 
कुनै ववशषे कायाको लासग वन पैदावारको मूल्यमा सहसुलयत प्रदान 
गना सक्नेछ । 

७8. वन पैदावारमा आधाररत उद्योगलार्ा कच्चा पदाथा उपलब्ध गराउन 
सवकन:े (१) प्रदेश सरकारिाट र्जाजत प्राप्त कागज तथा अन्त्य 
काष्ठजन्त्य उद्योगलार्ा आवसधक कायायोजनाको असधनमा रवह तोवकए 



खण्ड ४) असतररक्ताङ्क २९ प्रदेश राजपत्र भाग १ समसत २०७८।०८।१६ 

 

61 
 

िमोम्जमको वन पैदावार कच्चा पदाथाको रूपमा उपलब्ध गराउन 
सवकनछे । 

(२) प्रदेश सरकारिाट र्जाजत प्राप्त उद्योगलार्ा सबिम्न्त्धत 
असधकारीले आवसधक कायायोजनाको असधनमा रवह गैर काष्ठजन्त्य वन 
पैदावार तोवकए िमोम्जम उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

 

79. जोम्खम हनु ेरुखहरु हटाउन ेसबिन्त्धी व्यवस्थाः(१) वन व्यवस्थापन 
गररने के्षत्र भन्त्दा िावहर रहेका सकेुका, हाँगा भाँम्चएका, कुनै एकतफा  
नवुहएर रहेका, रुख नहटाएमा अन्त्य भौसतक संरचना वा जनधन वा 
मानव िस्ती तथा आवागमनमा मानवीय वहसािले जोम्खममा रहेको 
पार्एमा सबिम्न्त्धत असधकारीले त्यस्ता रूखहरू हटाउन सक्नेछ । 

(२) जोम्खमयकु्त रुख हटाउने सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

८0. परुानो घर गोठमा प्रयोग भएको काठ वा काठजन्त्य सामग्री ओसार 
पसार सबिन्त्धी व्यवस्थाः कसैले सनजी स्वासमत्वको जग्गामा रहेको 
परुानो घरगोठमा प्रयोग भएको काठ वा काठजन्त्य सामग्री अन्त्यत्र 
लैजान चाहेमा सबिम्न्त्धत वडा कायाालयको ससफाररसमा स्थानान्त्तरण 
गना सवकनेछ । 

स्पविकरणः-यस दफाको प्रयोजनको लासग परुानो घरगोठमा 
प्रयोग भएको काठ भन्नाले कम्बतमा दस वषा परुानो घरमा प्रयोग 
भएको काठलाई सबझनपुछा । 

८1. काठजन्त्य िस्तहुरूको मापदण्ड सनधाारण गनेः प्रदेश सरकारले प्रदेश 
सभत्रका सरकारी कायाालयमा उपयोग हनुे फसनाचर लगायतका 
काठजन्त्य िस्तहुरूको प्रयोग सबिन्त्धी मापदण्ड सनधाारण गरी लाग ु
गना सक्नेछ । 
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८2. जडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको ववक्री ववतरण: (१) स्वीकृत 
आवसधक योजनाको असधनमा रही सडसभजन वन कायाालयले तोवकएको 
जडीिटुी प्रजासतहरुको सङ्कलन तथा ववक्री ववतरणको र्जाजत ददन 
सक्नेछ । 

(२) जडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको सङ्कलन, ववक्री 
ववतरणको र्जाजत सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

८3. प्रसतवन्त्ध लगाउन वा फुकुवा गना सक्नःे प्रचसलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भए तापसन प्रदेश सरकारले कुनै पसन प्रजासतको 
कटान, सङ्कलन, ववक्री ववतरण, ओसारपसार वा उपभोगमा प्रसतिन्त्ध 
लगाउन वा प्रसतिन्त्ध फुकुवा गना सक्नेछ । 

८4. वन पैदावारमा आधाररत उद्योगले जानकारी गराउन ुपनेः (१) कच्चा 
पदाथाको रुपमा वन पैदावार प्रयोग गने उद्योगले सबिम्न्त्धत सडसभजन 
वन कायाालयमा उत्पादन गने िस्त ुर सेवाको िारेमा वावषाक रुपमा 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त भएको जानकारीका 
आधारमा सडसभजन वन कायाालयले आवश्यकता अनसुार अनगुमन गरी 
वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुको आसथाक योगदान देम्खन े
असभलेख राखी सोको जानकारी सनदेशनालय माफा त मन्त्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद १६ 

वनस्पसत तथा वनस्पसत स्रोतको संरक्षण सबिन्त्धी व्यवस्था 
८5.  जडीिटुी अनसुन्त्धान केन्त्र तथा वनस्पसत उद्यान स्थापना गना सवकन:े 

(१) प्रदेश सरकारले दलुाभ, लोपोन्त्मखु, रैथाने, संकटापन्न 
जडीिटुीजन्त्य वनस्पसतको अययययन, अनसुन्त्धान, प्रदशानी वा व्यवसावयक 
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खेती प्रवद्धानका लासग प्रयोगशाला सवहतको जडीिटुी अनसुन्त्धान केन्त्र 
स्थापना गना सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम स्थापना हनुे जडीिटुी अनसुन्त्धान 
केन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(३) वनस्पसत प्रजातीको संरक्षण म्शक्षा, मनोरञ्जन, पयाापयाटन, 
प्रजनन,् वंशाण ुश्रोत संरक्षण तथा अययययन, अनसुन्त्धान गने प्रयोजनका 
लासग मन्त्त्रालयले वनस्पसत उद्यान स्थापनाको अनमुसत ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) िमोम्जम स्थावपत वनस्पसत उद्यानले 
वनस्पसत प्रजासतको आनवंुम्शक स्रोतको संरक्षणका लासग ससड िैंकको 
व्यवस्था गना सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जम स्थापना हनुे वनस्पसत उद्यानको 
मापदण्ड सनधाारण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(६) यस दफा िमोम्जम स्थापना हनुे िनस्पसत उद्यानको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्गदठत संघ 
सस्था वा सनजी के्षत्रिाट एकल वा सावाजसनक सनजी साझेदारीिाट गना 
सवकनछे । 

८6. हवेररयम सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश सभत्र पार्ने ववसभन्न प्रजासतका 
वनस्पसत तथा वनस्पसत स्रोतको आसधकाररक असभलेख सवहतको नमूना 
सङ्ग्ग्रहका लासग हवेररयम केन्त्र स्थापना गना प्रदेश सरकारले अनमुसत 
ददनेछ। 

(२) हवेररयम केन्त्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

८7. प्रयोगशाला सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश सरकारले वनस्पसत तथा 
वनस्पसत स्रोतको पवहचान, जैववक तथा रासायसनक परीक्षण, स्तरीकरण, 
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गणुस्तर सनधाारण तथा प्रववसध ववकासका लासग आवश्यकता अनसुार 
प्रयोगशालाको स्थापना गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम स्थापना भएको प्रयोगशालािाट 
कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले वनस्पसत तथा वनस्पसत स्रोतको पवहचान, 

गणुस्तर सनधाारण, रासायसनक ववश्लषेण वा प्रमाणीकरण गना चाहेमा 
तोवकए िमोम्जमको दस्तरु िझुाई त्यस्तो सेवा सलन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम स्थापना भएको प्रयोगशालाको 
ससफाररसमा तोवकएको कायाालयले कुनै पसन वनस्पसत तथा वनस्पसत 
स्रोत प्रयोग गरी उत्पाददत िस्तहुरुमा तोवकए िमोम्जमको गणुस्तर भए 
नभएको वा समसावट, हासनकारक तत्व र हासनकारक जीव भए नभएको 
यवकन गरी प्रमाम्णत गना सक्नेछ । 

(४) मन्त्त्रालयको स्वीकृसतमा कुनै संघ सस्था वा सनजी के्षत्रले 
समेत उपदफा (१) िमोम्जमको प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गना 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेद १७ 

ववववध 

८8. वन क्षते्रसभत्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापनः(१) राविय वन क्षेत्रिाट 
नदीजन्त्य पदाथाले वन के्षत्र, वातावरण, िस्ती, खेतीपातीमा नकारात्मक 
प्रभाव पाने अवस्था पवहचान भई वनके्षत्र सभत्र रहेका खोला खोल्सी 
खहरेको व्यवस्थापन गनुापने भएमा यस खालको व्यवस्थापनिाट 
उत्पादन हनुे नदीजन्त्य पदाथाको सङ्कलन  व्यवस्थापन र ववक्री 
ववतरण सडसभजन वन कायाालयिाट गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम वनके्षत्र सभत्र रहेका खोला 
खोल्सी खहरेको व्यवस्थापनका लासग तयार पाररएको वातावरणीय 
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अययययन प्रसतवेदन सनदेशनालयको ससफाररसमा मन्त्त्रालयले स्वीकृत 
गनेछ र स्वीकृत वातावरणीय अययययन प्रसतवेदनमा औलँ्याएका सझुाव 
कायाान्त्वयन गने गराउन े म्जबमेवारी सबिम्न्त्धत सडसभजन वन 
कायाालयको हनुछे । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम व्यवस्थापन गदाा सङ्कसलत 
नदीजन्त्य पदाथाको ववक्री ववतरणको लासग सलर्न े शलु्क प्रदेश 
सरकारले तोके िमोम्जम हनुछे र त्यस्तो आय सडसभजन वन कायाालय 
माफा त प्रदेश सम्ञ्चत कोषमा जबमा गनुापनेछ ।  

(४) वन क्षेत्र सभत्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापन सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ ।  

8९. वकृ्षारोपण सबिन्त्धी व्यवस्थाः(१) आवसधक योजनाको असधनमा रही 
सडसभजन वन कायाालयले आफ्नो के्षत्र सभत्रको शनु्त्य प्रसतशत वा 
तोवकएको मापदण्ड भन्त्दा कम वनके्षत्र रहेका स्थानलाई प्राथसमकता 
ददर् वृक्षारोपण गना सवकन ेसावाजसनक खाली पसता जग्गा, नदी उकास 
र राविय वनक्षेत्र सभत्र रहेका अन्त्य अनतु्पाददत िटु्यान के्षत्रहरुको 
आकँलन गरी सिरुवा उत्पादनको योजना सवहत िकृ्षारोपण योजना 
तयार गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सञ्चालन गने कायाक्रममा प्रदेश 
सरकारले लगानी, पूजँी, सीप र प्रववसधका क्षेत्रमा सहकाया गना 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको िकृ्षारोपणको लासग स्थानीय 
वा रैथाने प्रजासतलाई प्राथसमकता ददन ुपनेछ । 

(४) वन क्षेत्र सभत्र िाह्य प्रजासतको वृक्षारोपण गनुा पदाा 
वृक्षारोपण सबिन्त्धी अनसुन्त्धानलार्ा आधार सलर्ा गनुा पनेछ ।   
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(५) वृक्षारोपणको संरक्षण तथा सबवद्धान सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

९0. िीउ उत्पादन क्षते्र व्यस्थापनः(१) मन्त्त्रालयले राविय वनमा पार्न े
िकृ्षारोपणका लासग उपयोगी प्रजासत भएको वन मययये औसत भन्त्दा 
उच्च गणुस्तर भएका वन क्षेत्र पवहचान गरी िीउ उत्पादन क्षेत्र 
तोक्न सक्नछे । 

(२) मन्त्त्रालयले कुनै उपयोगी प्रजासतको प्राकृसतक 
िासस्थानमा उच्च गणुस्तरीय माउ रुखको संख्या न्त्यून, लोपोन्त्मखु वा 
संकटापन्न अवस्थामा रहेमा तोवकए िमोम्जमको अन्त्य स्थानमा िीउ 
उत्पादन वन ववकास गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) िमोम्जमका िीउ उत्पादन क्षेत्र 
वा िीउ उत्पादन वनको गणुस्तर ववृद्धका लासग स्याहार संभार, 

सबवद्धान, िीउ सङ्कलन र ववतरण गना मन्त्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था 
गना सक्नेछ । 

(४) यो ऐन प्रारबभ हनु ुभन्त्दा अम्घ प्रदेशसभत्र पवहचान भएका 
वन िीउ उत्पादन क्षेत्र वा िीउ उत्पादन वन यसै ऐन अन्त्तगात भए 
सरह असभलेख राखी अद्यावसधक गररनेछ । 

९1. वन डढेलो रोकथाम र सनयन्त्त्रणः (१) प्रदेशमा वन डढेलो रोकथाम 
तथा सनयन्त्त्रण गना मन्त्त्रालयले रणनीसतक योजना तयार गनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको योजनामा सखु्खाग्रस्त के्षत्रमा 
पानी पोखरीहरुको ममात, संभार र िषाातको पानी सङ्कलन गरी वा 
अन्त्य स्रोतको पानी उपयोग गरी नयाँ पोखरी सनमााण गने जस्ता काया 
समावेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जमको योजनाको अनगुमन मूल्याङ्कन 
गरी आवश्यक भए पररमाजान र अद्यावसधक गरी लाग ुगनुा पनेछ । 
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(४) सडसभजन वन कायाालयले उपदफा (२) र (३) िमोम्जम 
पवहचान गररएका वन डढेलोको असत जोम्खम के्षत्रहरुको नक्साङ्कन एवं 
चारवकल्ला तोकी सबिम्न्त्धत स्थानीय तहसँगको सहकायामा वन डढेलो 
रोकथामका लासग पूवा सावधानी अपनाउन ु पने सिषय र सो के्षत्रमा 
सनषेध गररएका कायाहरु उल्लेख गरी सावाजसनक सूचना जारी गना 
सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोम्जमको सूचना पालना गनुा सिैको 
कताव्य हनुछे । कसैले सनषेध गरेका कायाहरु गरेमा प्रचसलत कानून  
िमोम्जम सजाय हनुछे । 

(६) वन डढेलो सनयन्त्त्रणको ससलससलामा खवटएका 
सरुक्षाकमी, कमाचारी, वा उपभोक्तालाई क्षसत पगु्न गएमा क्षसतको 
मूल्याङ्कन गरी तोवकए िमोम्जमको राहत उपलब्ध गरार्नछे । 

(७) वन डढेलो रोकथाम, सनयन्त्त्रण तथा पनुास्थापना सबिन्त्धी 
अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(८) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन हरेक 
सामदुावयक वन, साझेदारी वन, किसुलयती वन, धासमाक वन, चकला 
वन, संरम्क्षत वनको कायायोजनामा वन डढेलो सनयन्त्त्रण सबिन्त्धी 
योजना समावेश गनुापनेछ र त्यस्तो योजनामा वन डढेलो सनयन्त्त्रणका 
लासग असनवाया रूपमा अग्नी रेखा सनमााण, ममात सबभार, संरक्षण 
पोखरी सनमााण, ज्वलनम्शल पदाथाको व्यवस्थापन, सनयसमत गस्ती तथा 
सचेतना सबिन्त्धी वक्रयाकलापहरू समावेश गरी सबिम्न्त्धत समूह, 
व्यवस्थापक वा पररषद्ले कायाान्त्वयन गनुापनेछ । 

(९) उपदफा (८) िमोम्जमको डढेलो सनयन्त्त्रण योजना 
कायाान्त्वयनका लासग लाग्न े खचा सबिम्न्त्धत समूह, व्यवस्थापक वा 
पररषद्ले व्यहोनुा पनेछ । 
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९2. राविय वन क्षते्रसभत्र ववज्ञापन सबिन्त्धी प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोग गना 
नपार्नःे (१) वन के्षत्रसभत्र कुनै पसन व्यम्क्त, संस्था वा सनकायले 
ववज्ञापन सबिन्त्धी होसडाङ िोडा, व्यानर वा अन्त्य प्रचार सामग्री राख्न 
पार्ने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारबभ हनुअुम्घ वन के्षत्रमा राम्खएका उपदफा 
(१) िमोम्जमका प्रचार सामग्री यो ऐन प्रारबभ भएको समसतले पैंसतस 
ददन सभत्र हटाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोम्जम प्रचार सामग्री नहटाएमा 
सबिम्न्त्धत असधकारीले हटाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापसन र्जाजत 
प्राप्त गरी तोवकए िमोम्जमका वन सबिन्त्धी जनचेतनामलुक 
प्रचारप्रसारका कायाक्रम सञ्चालन गना यसले िाधा परु् याएको मासनन े
छैन । 

९3. वनक्षते्रसभत्र सवारी साधनको गसत सनयन्त्त्रण सबिन्त्धी व्यवस्थाः राविय 
वन क्षेत्रसभत्र सञ्चालनमा रहेको राजमागा र अन्त्य सडकहरुमा सडक 
दघुाटनामा परी वन्त्यजन्त्तकुो मतृ्य ु हनु े दरलाई न्त्यूनीकरण गना 
मन्त्त्रालयले सवारी साधनको गसत सीसमत गने गरी सबिम्न्त्धत सनकाय 
माफा त आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ ।  

९4.  वनक्षते्र सभत्र फोहोर फाल्न प्रसतिन्त्धः राविय वन के्षत्रसभत्र कसैले पसन 
प्लाविक वा प्लाविकजन्त्य फोहोर वा अन्त्य कुनै प्रकारको फोहोर 
फाल्न पार्ने छैन । 

९5. रोग वकराको सनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन: (१) कुनै वन वा वनका 
रुखमा लागेको रोग वकराको सनयन्त्त्रण गना त्यस्तो वनमा तोवकए 
िमोम्जमका वन सबिद्धान प्रणाली अपनाई सबिम्न्त्धत असधकारीले 
व्यवस्थापन गनुा पनेछ । 
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(२) वनमा रोग वकरा सनयन्त्त्रण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

९6. वन उद्यम वा पयाापयाटन कायाक्रम सञ्चालन: (१) संरम्क्षत, 
सामदुावयक, किसुलयती र साझेदारी वनमा आवसधक वन व्यवस्थापन 
योजनाले सनददाि गरेका वन उद्यम वा पयाापयाटन कायाक्रम सञ्चालन 
गना सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमका कायाक्रम सञ्चालन गदाा वनको 
भ÷ूउपयोग तथा भ ूिनोटमा पररवतान नहनुे गरी गनुापनेछ । 

(३) सामदुावयक वन के्षत्र सभत्र िढीमा पाँच हेक्टर वा पाँच 

प्रसतशत मययये जनु कम हनु्त्छ सो हनुेगरी पयाापयाटनको लासग 
सबिम्न्त्धत सडसभजन िन कायाालयले िन काया योजनामा उल्लेख 
पूवााधार सनमााण गना वा अनमुसत ददन सक्नेछ। 

(४) वन उद्यम तथा पयाापयाटन कायाक्रमसबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

९7. वन ववकास कोष सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) राविय वनको संरक्षण र 
संवद्धान गना एवं अन्त्य प्रवद्धानात्मक कायाका लासग प्रदेश सरकारले 
एक कोष स्थापना गना सक्नछे । 

(२) यस कोषमा देहाय िमोम्जमको रकम जबमा हनुेछः 
(क) वन के्षत्र प्रयोग भए िापत प्राप्त हनुे क्षसतपूसता 

वृक्षारोपण िापतको रकम, 
(ख) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन 

व्यवस्थापन समूहले वन संरक्षणमा खचा गनुापने भनी 
तोवकएको रकम मययये खचा नभर्ा िाँकी रहेको 
रकम, 

(ग) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे रकम, 
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(घ) अन्त्य स्रोतिाट प्राप्त हनुे रकम । 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम स्थापना भएको कोषको सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

   

९8. असभलेख व्यवम्स्थत गनुापनेः (१) सबिम्न्त्धत सडसभजन वन कायाालयले 
आफ्नो के्षत्रसभत्र पने राविय वन र वन व्यवस्थापनसगँ सबिम्न्त्धत 
ववषयको असभलेखीकरण तोवकए िमोम्जम गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम व्यवम्स्थत गररएको असभलेखको 
जानकारी सनदेशनालय माफा त मन्त्त्रालयमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

99. कृवष वन प्रणाली अवलबिन गना सवकनःे वन के्षत्रको जग्गाको भ-ू
उपयोगमा पररवतान नहनुे गरी तोवकए िमोम्जम कृवष वन प्रणाली 
अवलबिन गना सवकने छ । 

1०0. प्राववसधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्न:े कुनै उपभोक्ता समूह, 

किसुलयती वनको व्यवस्थापक, धासमाक सनकाय, समूह वा समदुाय वा 
सनजी वनको धनीले वनको ववकास र संरक्षणका लासग कुनै प्राववसधक 
सहयोग माग गरेमा सबिम्न्त्धत असधकारीले त्यस्तो प्राववसधक सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

1०1. राहत सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा ववकास 
सबिन्त्धी कुनै कामको ससलससलामा कुनै उपभोक्ता, श्रसमक वा 
कमाचारीको मतृ्य ुवा घाईते भएमा तोवकए िमोम्जम प्रदेश सरकारले 
राहत उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) प्रदेशसभत्रको राविय वन के्षत्रमा तोवकएका वन्त्यजन्त्तकुो 
कारणले कसैको धनजनको क्षसत भएमा त्यस्तो क्षसत वापत पीसडतलाई 
प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउनेछ । 
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102. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनः वन के्षत्रिाट प्राप्त हनुे वातावरणीय 
सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग, तथा लाभांश ववतरण सबिन्त्धी ब्यवस्था 
प्रचसलत कानून िमोम्जम हनुछे । 

1०3. सशस्त्र वन रक्षक सबिन्त्धी व्यवस्थाः नेपाल सरकारले वनको 
सरुक्षाका लासग व्यवस्था गरेको सशस्त्र वन रक्षकको पररचालन तथा 
व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले तोवकए िमोम्जम गनेछ । 

1०4. वन कामदारको सरुक्षाः (१) यस ऐन िमोम्जम वन क्षते्रमा काम गना 
अनमुसत प्राप्त रोजगारदाता व्यम्क्त, संस्था, समूह वा सनकायले त्यस 
सबिन्त्धी काम गने दक्ष वा अदक्ष कामदारहरुको न्त्यूनतम सरुक्षाको 
व्यवस्था गनुा पनेछ । 

(२) वनमा काम गने कामदारको सरुक्षा सबिन्त्धी मापदण्ड 
मन्त्त्रालयले तोके िमोम्जम हनुेछ । 

(३) सबिम्न्त्धत सडसभजन वन कायाालय वा सि सडसभजन वन 
कायाालयले उपदफा (२) िमोम्जमको सरुक्षा मापदण्डको पालना भए 
नभएको अनगुमन गनेछ । 

(४) कायास्थलमा कामदारको कुनै वकससमको क्षसत हनु 
गएमा वन के्षत्रमा काम गना अनमुसत प्राप्त रोजगारदाता व्यम्क्त, संस्था, 
समूह वा सनकायले प्रचसलत कानून िमोम्जमको क्षसतपूसता उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

(५) वन कामदार सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ । 

१०5. डे्रस कोड सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश सरकारले वन सेवामा कायारत 
कमाचारीको पवहचान र ववम्शिताका लासग डे्रस कोड लाग ुगना सक्नेछ 
। 
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(२) उपदफा (१) िमोम्जम लाग ुगने डे्रस कोड मन्त्त्रालयले 
सनणाय गरे िमोम्जम हनुेछ । 

1०6. सरुाकीलाई परुस्कार ददनःे (१) यस ऐन िमोम्जम कसूर हनु लागेको 
वा भर्रहेको सरुाक ददने वा अपराधी पक्राउ गना सहयोग गने संस्था 
वा व्यम्क्तलाई कसूरदारलाई हनुे जररवानाको दश प्रसतशत वा पाँच 
लाख मययये जनु घटी हनु्त्छ सोही रकम परुस्कार स्वरुप ददर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको परुस्कार ददने सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

107. लेखापरीक्षण सबिन्त्धी व्यवस्थाः सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह र 
साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको लेखा परीक्षण सबिन्त्धी व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

1०8. असल सनयतले काम गरेकोमा िचाउः यस ऐनले ददएको असधकारको 
प्रयोग गरी असल सनयतले गरेकोमा कुनै पसन सरकारी कमाचारी 
व्यम्क्तगत तवरले उत्तरदायी हनुे छैन । 

109. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः (१) यस ऐन िमोम्जम हनु ेवनको संरक्षण, 
ववकास र उपयोग सबिन्त्धमा सनदेशनालयले चौमाससक रुपमा 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रसतवेदन मन्त्त्रालयलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

(२) सबिम्न्त्धत असधकारीले म्जल्ला सभत्र ववसभन्न वन 
व्यवस्थापन पद्दसत अपनाई व्यवस्थापन भएका वनको प्रत्येक मवहना 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रसतवेदन सनदेशनालय माफा त 
मन्त्त्रालय समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(३) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सबिन्त्धी अन्त्य ब्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 
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1१0. असधकार प्रत्यायोजनः कुनै सनकाय वा असधकारीले यस ऐन िमोम्जम 
आफूलाई प्राप्त असधकारमययये केही असधकार आफू मातहतको कुनै 
सनकाय वा असधकारीले प्रयोग गना पाउने गरी प्रत्यायोजन गना सक्नेछ 
।  

1१1. सनयम िनाउन े असधकारः  यो ऐनको उद्देश्य कायाान्त्वयन गना प्रदेश 
सरकारले आवश्यक सनयमहरु िनाउन सक्नेछ । 

1१2.  कायाववसध, सनदेम्शका तथा मापदण्ड िनाउन सक्नःे (१) यस ऐन तथा 
यस ऐन अन्त्तगात िनेको सनयमावलीको प्रसतकुल नहनुे गरर 
मन्त्त्रालयले आवश्यक कायाववसध, सनदेम्शका तथा मापदण्ड िनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको कायाववसध, सनदेम्शका तथा 
मापदण्ड प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत भएपसछ लागू हनुछे। 

1१3.  िचाउः यो ऐन प्रारबभ हनु ुअम्घ प्रचसलत कानून िमोम्जम भएको काम 
कारिाही यसै ऐन िमोम्जम भए गरेको मासननछे। 

 

प्रमाणीकरण समसतः २०७८/०८/०१ गते । 
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७३ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मासमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


