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संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. १२ 
वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ववधेयक 

प्रस्तावना: राविय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामदुावयक वन, 
साझेदारी वन, कबलुलयती वन र धालमनक वनको रुपमा व्यवस्िापन गनन र लनजी, 
सावनजलनक र सहरी वनको प्रवर्द्नन गदै वन्यजन्त,ु वातावरण, जलाधार एवं जैववक 
ववववधताको संरक्षण, संबर्द्नन तिा सदपुयोग गरी राविय समवृर्द्मा योगदान गनन वन 
सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्भक 

१.  संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वन ऐन, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं ददनदेस्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अिन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "आिेटोपहार" भन्नाले वन्यजन्तकुो जीववत वा मतृ शरीर वा 

पवहचान गनन सवकने अवस्िामा रहेको लतनीहरुको शरीरको 
कुनै अङ्ग सम्झन ु पछन र सो शब्दले वन्यजन्तकुो शरीरको 
कुनै पदािन वा त्यस्तो पदािनको सस्म्मश्रणबाट तयार भएको 
कुनै वस्तलुाई समेत जनाउँछ। 

(ि) "अन्तरप्रादेस्शक वन" भन् नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा 
फैललएको, भौगोललक तिा प्राकृलतक रुपमा जोलिएको र 

पाररस्स्िकीय प्रणालीको दृविबाट अन्तरसम्बस्न्धत राविय वन 

सम्झन ुपछन। 

(ग) "उपभोक्ता समूह" भन्नाले वनको संरक्षण, संबर्द्नन, व्यवस्िापन 
तिा सदपुयोग गनन दफा ३१ बमोस्जम गठन भएको 
उपभोक्ता समूह सम्झन ुपछन। 

(घ) "कबलुलयती वन" भन्नाले दफा २६ बमोस्जम व्यवस्िापन 
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गररने राविय वन सम्झन ुपछन।  

(ङ) “गैर काष्ठ वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न 

भएका वा वनबावहर रहेका रुिहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा 
बाहेकका जिीबटुी तिा वन्यजन्त ुवा वन्यजन्तकुो आिेटोपहार 

लगायत अन्य सबै जैववक उत्पस्िका सामान सम्झन ुपछन। 
(च) "टाँचा" भन्नाले काठ वा ििा रहेका रुिमा लगाइने छाप, 

स्चह्न वा लनशाना सम्झन ुपछन।  

(छ) "लिलभजन वन कायानलय" भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगनतको 
लिलभजन वन कायानलय सम्झन ुपछन। 

(ज) "लिलभजनल वन अलधकृत" भन्नाले प्रचललत कानून बमोस्जम 
नेपाल सरकारले िटाएको लिलभजन वन कायानलयको प्रमिु 
सम्झन ुपछन। 

(झ) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोस्जम" भन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछन। 

(ञ) "धालमनक वन" भन्नाले दफा २८ बमोस्जम स्जम्मा ददइएको 
राविय वन सम्झन ुपछन।  

(ट)  "लनजी वन" भन्नाले प्रचललत कानून बमोस्जम कुनै व्यस्क्तको 
हक पगु्ने लनजी जग्गामा लगाई हकुानएको वा संरक्षण 
गररएको वन सम्झन ुपछन।  

(ठ) "प्रदेश वन लनदेशक" भन्नाले प्रदेश वन लनदेशनालयको प्रमिु 
सम्झन ुपछन। 

(ि) “प्रदेशलभत्रको राविय वन”भन्नाले अन्तरप्रादेस्शक वनभन्दा पिृक 

रुपमा रहेको सम्बस्न्धत प्रदेशलभत्रको राविय वन सम्झन ुपछन।  

(ढ) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी 
ववषय हेने मन्त्रालय सम्झन ुपछन।  

(ण) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वन तिा वातावरण 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन। 
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(त) "राविय वन" भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वन, वन संरक्षण 
क्षेत्र, सामदुावयक वन, साझेदारी वन, धालमनक वन, कबलुलयती 
वन, प्रदेशलभत्रको राविय वन वा अन्तरप्रादेस्शक वन सम्झन ु
पछन। 

(ि) "वन" भन्नाले पूणन वा आंस्शक रुपमा रुि वा बटु्यानले 
ढावकएको क्षेत्र सम्झन ुपछन। 

(द) "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट 
ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झन ुपछन:- 
(१)  काष्ठ पैदावार,  

(२)  गैरकाष्ठ वन पैदावार, वा 
(३)  चट्टान, माटो, नदीजन्य र िलनजजन्य पदािन। 

(ध)  "वन संरक्षण क्षेत्र" भन्नाले दफा १५ बमोस्जम घोषणा 
गररएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्झन ुपछन।  

(न)  "वन लसमाना स्चह्न" भन्नाले राविय वनको लसमाना छुट्याउन 
लगाइएका काठ, ढुङ्गा, लसमेन्ट वा अरु कुनै वस्तकुा िम्बा 
वा स्चन्हपट सम्झन ु पछन र सो शब्दले प्रचललत कानून 
बमोस्जम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरेको नक्सामा अवित 
वन लसमाना स्चह्नलाई समेत जनाउँछ। 

(प)  "वन व्यवस्िापन पर्द्लत" भन्नाले राविय वनको व्यवस्िापनका 
लालग अपनाइएका पर्द्लत सम्झन ुपछन।  

(फ)  "वनक्षेत्र" भन्नाले लनजी स्वालमत्वको हक भोगको र प्रचललत 
कानूनले अन्यिा व्यवस्िा गरेको बाहेकको वन लसमाना 
लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेररएको वा वनलभत्र रहेको 
घाँसे मैदान, िकन , वहउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाि, 

बाटो, पोिरी, ताल तलैया, लसमसार, नदी, िोलानाला, बगर, पती 
वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झन ुपछन।  

(ब)  "वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले प्रचललत कानून बमोस्जम गररने 
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संस्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारस्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
र वातावरणीय प्रभाव मूल्यािन सम्झन ुपछन। 

(भ)  "वातावरणीय सेवा" भन्नाले वनक्षेत्रको पाररस्स्िलतकीय 
प्रणालीबाट प्राप्त हनुे देहाय बमोस्जमको सेवा र सोबाट प्राप्त 
हनुे लाभ सम्झन ुपछन:- 
(१) काबनन सेवा, 
(२) जैववक ववववधताको संरक्षण, 

(३) जलाधार तिा जलचक्र प्रणाली, 
(४) पयानपयनटन, 

(५)  तोवकए बमोस्जमका अन्य वस्त,ु सेवा तिा लाभ। 

(म)  "ववभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तगनतको वन तिा भू-संरक्षण 
ववभाग सम्झन ुपछन। 

(य)  "सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वन" भन्नाले दफा १४ बमोस्जम 
सरकारले व्यवस्िापन गने राविय वन सम्झन ुपछन। 

(र) "सशस्त्र वन रक्षक" भन्नाले दफा ४६ बमोस्जम गठन भएको 
सशस्त्र वन रक्षक सेवाको ववलभन्न पदमा बहाल रहेका सशस्त्र 
वन रक्षक सम्झन ुपछन। 

(ल)  "साझेदारी वन" भन्नाले दफा २३ बमोस्जम लिलभजन वन 
कायानलय, स्िानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा 
व्यवस्िापन गररने राविय वन सम्झन ुपछन। 

(व) "सामदुावयक वन" भन्नाले दफा १८ बमोस्जम उपभोक्ता 
समूहलाई हस्तान्तरण गररएको राविय वन सम्झन ुपछन।  

(श) "स्िानीय तह" भन्नाले गाउँपाललका वा नगरपाललका सम्झन ु
पछन। 

 

पररच्छेद-२ 
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राविय वनको भ-ूस्वालमत्व, भ-ूउपयोग तिा सीमा लनधानरण सम्बन्धी व्यवस्िा 
३. राविय वनको भ-ूस्वालमत्व: (१) राविय वनक्षेत्रको भू-स्वालमत्व नेपाल सरकारमा 

रहनेछ। 

(२) नेपाल सरकार मस्न्त्रपररषद्को लनणनय लबना राविय वनक्षेत्रको  

भ-ूउपयोग पररवतनन गनन, राविय वनको भोगालधकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, 

लधतो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य वकलसमले हक हस्तान्तरण गनन सवकने छैन। 

(३) राविय वनक्षेत्रको भ-ूउपयोग पररवतनन गने र भोगालधकार 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

४.  राविय वनको सीमा लनधानरण: नपेाल सरकारले प्रदेशलभत्रको राविय वन र अन्तर 
प्रादेस्शक वनको सीमा लनधानरण गनेछ। 

५.  जग्गा प्राप्त गनन सक्ने: (१) राविय वनको लसमाना छुट् याउँदा नेपाल सरकारले 
त्यस्तो वनको संरक्षणको लालग आवश्यक भएमा सो वनलभत्रको वा सो वनको 
लसमानासँग जोलिएको सावनजलनक वा कुनै व्यस्क्तको लनजी जग्गा र सो जग्गामा 
बनेको घर, छाप्रो, टहरो तिा अन्य भौलतक संरचना समेत वनको लसमानालभत्र 
पारी छुट् याउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वनको लसमानालभत्र पाररएको कुनै 
व्यस्क्तको लनजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तिा अन्य भौलतक 
संरचना समेत जग्गा प्रालप्त सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोस्जम प्राप्त गरी सोको 
क्षलतपूलतन वा मआुब्जा ददन ुपनेछ। 

(३) वन लसमानालभत्र परेको जग्गाको प्रालप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा 
जग्गा प्रालप्त सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोस्जम हनुेछ।  

६.  लनजी जग्गाको लगत काट्ने: (१) यस पररच्छेद बमोस्जम व्यस्क्तको लनजी जग्गा 
राविय वनलभत्र पाररएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मआुब्जा वा क्षलतपूलतन 
लनधानरण गरेपलछ सो जग्गाको क्षेत्रफल, वकिा नम्बर तिा लसमाना सम्बन्धी 
वववरण िोली लिलभजनल वन अलधकृतले मालपोत कायानलय एवं सम्बस्न्धत 
स्िानीय तहमा लगत कट्टाको लालग लेिी पठाउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम लेिी आएमा सात ददनलभत्र मालपोत 
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कायानलयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बस्न्धत स्िानीय तहले सो जग्गाको 
करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी लिलभजन वन कायानलयलाई ददन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम लगत कट्टा भएको वववरण लिलभजन वन 
कायानलयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

७.  जग्गा दतान गनन नहनुे: (१) राविय वनलभत्रको जग्गा कसैले पलन दतान गनन वा 
गराउन हुँदैन। 

(२) कसैले राविय वनलभत्रको जग्गा दतान गराएको भएमा त्यसरी दतान 
भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दतान स्वतः बदर 
भएको मालननेछ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ कसैले राविय वनको कुनै भाग 
गैरकानूनी रुपले दतान गराएको रहेछ भने त्यस्तो दतान समेत यो ऐन प्रारम्भ 
भएपलछ स्वतः बदर हनुेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोस्जम दतान बदर भएको जग्गाको लगत 
कट्टा गनन लिलभजनल वन अलधकृतले मालपोत कायानलयलाई र करको लगत 
कट्टा गनन सम्बस्न्धत स्िानीय तहलाई तत्काल लेिी पठाउन ु पनेछ।त्यसरी 
लेिी आएमा सात ददनलभत्र मालपोत कायानलयले सो जग्गाको मालपोत र 
सम्बस्न्धत स्िानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी 
लिलभजन वन कायानलयलाई ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम लगत कट्टा भएको वववरण लिलभजन वन 
कायानलयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

८.  राविय वनमा कुनै व्यस्क्तलाई हक प्राप्त नहनुे: यस ऐन बमोस्जम पट्टा, पूजी वा 
प्रमाणपत्र प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहलुलयत प्राप्त गरेकोमा 
बाहेक कुनै व्यस्क्तलाई राविय वनमा कुनै वकलसमको हक वा सहलुलयत प्राप्त 
हनुे छैन। 

९.  वनक्षते्रमा प्रवेश लनषधे: (१) वन संरक्षणको दृविकोणबाट आवश्यक देस्िएमा 
लिलभजनल वन अलधकृतले सावनजलनक सूचना प्रकाशन गरी राविय वनको पूरै वा 
केही भागमा लनस्ित समयको लालग प्रवेश लनषेध गनन सक्नेछ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रवेश लनषेध गदान लसमाना छुट्याई मालनस 
आवत जावतको लालग बाटो छुट्याउन सवकनेछ र यसरी छुट् याइएको बाटो 
उपदफा (१) बमोस्जम प्रकास्शत सूचनामा उस्ल्लस्ित शतनको अधीनमा रही 
प्रयोग गनन सवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन प्रवेश लनषेध 
गररएको वनक्षेत्रमा कुनै पलन प्रकारको घरपालवुा चौपाया प्रवेश गराउन पाइने 
छैन।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम प्रवेश लनषेध गदान नेपाल सरकारबाट 
अनमुलत प्राप्त आयोजना सञ्चालकको हकमा तोवकए बमोस्जम प्रवेश लनयमनको 
व्यवस्िा गररनेछ। 

१०.  राविय वनको भ-ूउपयोग योजना लागू गनन सक्ने: नेपाल सरकारले ददगो वन 
संरक्षण, व्यवस्िापन एवं वातावरण तिा ववकासबीचको सन्तलुन कायम गननका 
लालग कुनै िास वनक्षेत्रमा तोवकए बमोस्जम भ-ूउपयोग योजना लागू गनन वा 
गराउन सक्नेछ।  

११.  राविय वनको व्यवस्िापन: (१) नेपाल सरकारले प्रदेशलभत्रको राविय वन र 
अन्तर प्रादेस्शक वनको व्यवस्िापनको लालग प्रदेश सरकारसँग परामशन गरी 
एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीलतक योजना बनाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको रणनीलतक योजनाको अधीनमा रही 
प्रदेश सरकारले प्रदेशलभत्रको राविय वन र अन्तर प्रादेस्शक वनको संरक्षण, 
ववकास र सदपुयोग गनन आवश्यक व्यवस्िा गनन सक्नेछ। 

  (३) लिलभजनल वन अलधकृतले यस ऐनको अधीनमा रही 
सहभालगतामूलक रुपमा आफ्नो कायन क्षेत्रलभत्रको राविय वनको रणनीलतक 
योजना तयार गरी तोवकए बमोस्जम स्वीकृत गराई कायानन्वयन गनुन पनेछ। 

 

  (४) राविय वनलभत्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी 
राविय आयोजनाको रुपमा व्यवस्िापन गनन सक्नेछ।  

१२.  वनक्षते्रलभत्र बसोबास वा पनुबानस नगररने: (१) रुि भएको कुनै पलन वनक्षेत्र 
बसोबास वा पनुबानसको लालग प्रयोग गररने छैन।  
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ वन सम्बन्धी तत्काल प्रचललत 
कानूनको अधीनमा रही बसोबास वा पनुबानस गररएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा 
प्रदान गदानको बित देस्ि नै रहेका रुिहरु नेपाल सरकारको स्वालमत्वमा 
रहनेछन ्र त्यस्ता रुिहरु तोवकए बमोस्जम हटाइनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा उस्ल्लस्ित रुिहरु यस ऐन ववपरीत हटाउने 
व्यस्क्तलाई राविय वनमा कसरु गरे सरह सजाय हनुेछ। 

१३.  लसमसार क्षेत्रको व्यवस्िापन: (१) राविय वनक्षेत्रलभत्रको सीमसार क्षेत्रको 
संरक्षण, संबर्द्नन, प्रवर्द्नन र व्यवस्िापन नेपाल सरकारले गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सीमसार क्षेत्रमा तोवकए बमोस्जम 
पयानपयनटनको ववकास सम्बन्धी कायन गनन सवकनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
१४.  सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वनको व्यवस्िापन: (१) लिलभजनल वन अलधकृतले 

राविय वनको कुनै भागलाई लसमािन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनीलतक 
योजनाको अधीनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वनको रुपमा व्यवस्िापन गनन 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन वन 
संरक्षण क्षेत्र, सामदुावयक वन, साझेदारी वन, धालमनक वन तिा कबलुलयती वन 
बाहेकका अन्य राविय वन सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वनको रुपमा व्यवस्िापन गनुन 
पनेछ।  

(३) सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वनको व्यवस्िापनको लालग तोवकए 
बमोस्जम कायनयोजना स्वीकृत गराई लागू गररनेछ। 

(४) नेपाल सरकारले अन्तरप्रादेस्शक वनको रणनीलतक योजना 
बनाउनेछ। 

 

पररच्छेद-४ 
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वन संरक्षण क्षते्र सम्बन्धी व्यवस्िा 
१५.  वन संरक्षण क्षते्र: (१) दफा ११ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश 

मन्त्रालयको परामशनमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राविय 
वनको कुनै भाग तिा सम्बस्न्धत भ-ूपररधीय क्षेत्रलाई लसमािन गरी ववशेष 
कायनयोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गनन सक्नेछ:- 

(क)  राविय तिा अन्तरानविय दृविकोणले वातावरणीय, 

पाररस्स्िलतकीय, वैज्ञालनक वा सांस्कृलतक महत्वको,  
(ि) जलाधार संरक्षणको वहसाबले संवेदनशील देस्िएको, 
(ग)  संरस्क्षत क्षेत्र बावहर रहेका वन, वनस्पलत तिा वन्यजन्तकुो 

संरक्षण तिा व्यवस्िापन गनन आवश्यक रहेको, वा  

(घ) पयानपयनटनको ववकास गनन उपयकु्त देस्िएको।  

स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लालग "भ-ूपररधीय क्षेत्र" भन्नाले वन तिा 
वनसँग अन्तरसम्बस्न्धत समदुाय, क्षेत्र तिा प्राकृलतक स्रोत सम्झन ुपछन।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्वीकृत भएको कायनयोजनाको कायानन्वयन 
लिलभजन वन कायानलयले गनेछ।  

१६. वन संरक्षण क्षते्रको व्यवस्िापन: (१) वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राविय 
वनक्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्स्िलतका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी वन व्यवस्िापन 
पर्द्लत अवलम्बन गनन सवकनेछ।  

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन वन 
संरक्षण क्षेत्रलभत्र रहेका अन्य वन व्यवस्िापन पर्द्लत अन्तगनत व्यवस्िापन 
भइरहेको राविय वनको कायनयोजना बनाउँदा दफा १५ को उपदफा (१) 
बमोस्जमको कायनयोजनाको अधीनमा रही बनाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्िापनबाट प्राप्त 
हनुे लाभांशको बाँिफाँट राविय प्राकृलतक स्रोत तिा ववि आयोग सम्बन्धी 
प्रचललत कानून बमोस्जम हनुेछ। 

(४) नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तहुरुको लालग 
जैववक मागन घोषणा गनन सक्नेछ।  
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१७. वन संरक्षण क्षते्रमा रुपान्तरण हनुे: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बित कायम 
रहेको संरस्क्षत वन यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ स्वत: वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण 
भएको मालननेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्तरण हुँदा यो 
ऐन प्रारम्भ भएको बित कायम रहेको वन व्यवस्िापन पर्द्लतमा प्रलतकूल असर 
परेको मालनने छैन। 

 

पररच्छेद-५ 

सामदुावयक वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
१८. सामदुावयक वन हस्तान्तण गनेः (१) दफा ३१ बमोस्जम गठन भएको उपभोक्ता 

समूहले वनको ववकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्िापन तिा वन पैदावारको 
स्वतन्त्र रुपमा मूल्य लनधानरण गनन र लबक्री ववतरण गनन पाउने गरी राविय 
वनको कुनै भाग सामदुावयक वनको रुपमा व्यवस्स्ित गनन चाहेमा कायनयोजना 
सवहत लिलभजनल वन कायानलयमा लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कायनयोजना लिलभजनल वन अलधकृतले 
जाँचबझु गरी उपयकु्त देस्िएमा स्वीकृत गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम कायनयोजना स्वीकृत भएमा लिलभजनल वन 
अलधकृतले उपदफा (१) बमोस्जमको उपभोक्ता समूहलाई तोवकए बमोस्जमको 
ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग लिलभजनल वन अलधकृतले 
उपभोक्ताको सहभालगतामा उपभोक्ता समूह गठन गनन र कायनयोजना तयार गनन 
आवश्यक प्राववलधक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन 
व्यवस्िापन कायनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बस्न्धत स्िानीय 
तहको परामशनमा सामदुावयक वनको कायनयोजना बनाउन वा आवश्यकता 
अनसुार संशोधन गनन सक्नेछ। त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कायनयोजना 
कायानन्वयन गनुनअस्घ उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी लिलभजनल वन 
अलधकृतलाई ददन ुपनेछ। 
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(६) उपदफा (५) बमोस्जम उपभोक्ता समूहले बनाएको कायनयोजना 
वा सोमा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल असर पने देस्िएमा 
लिलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो कायनयोजना वा संशोधनको जानकारी पाएको 
लमलतले तीस ददनलभत्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कायनयोजना वा संशोधन लागू 
नगनन लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुन उपभोक्ता समूहको 
कतनव्य हनुेछ। 

(७) उपभोक्ता समूहले लिलभजन वन कायानलयबाट स्वीकृत 
कायनयोजनाले लनददनि गरेको वन उद्यम तिा तोवकए बमोस्जम पयानपयनटनका 
कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोस्जम उपभोक्ता समूहले पयानपयनटन ववकासका 
लालग तोवकए बमोस्जम वनक्षेत्र प्रयोग गनन सक्नेछ। 

(९) उपभोक्ता समूहले सामदुावयक वनको ववकास, संरक्षण तिा उपयोग 
गरी आय आजननको लालग गररबीको रेिामलुनका उपभोक्तालाई सामदुावयक 
वनको कुनै भाग तोवकए बमोस्जम सम्झौता गरी ददन सक्नेछ।  

१९.  सामदुावयक वन वफतान ललन सवकने: (१) दफा १८ बमोस्जम हस्तान्तरण भएको 
सामदुावयक वनमा उपभोक्ता समूहले कायनयोजना बमोस्जम कायन सञ्चालन गनन 
नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल असर पने कुनै कायन गरेमा वा 
यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोस्जम पालना गनुन पने शतनहरु 
पालना नगरेमा लिलभजनल वन अलधकृतले तोवकए बमोस्जम त्यस्तो उपभोक्ता 
समूहको दतान िारेज गनन र त्यस्तो सामदुावयक वन वफतान ललने लनणनय गनन 
सक्नेछ।  

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दतान िारेज गरी सामदुावयक वन वफतान 
ललने लनणनय गनुनअस्घ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गने 
मनालसब मौका ददइनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लिलभजनल वन अलधकृतले गरेको लनणनय 
उपर स्चि नबझु्ने वन उपभोक्ता समूहले पैंतीस ददनलभत्र प्रदेश वन लनदेशक 
समक्ष उजरु गनन सक्नेछ। त्यस्तो उजरुी उपर प्रदेश वन लनदेशकले गरेको 
लनणनय अस्न्तम हनुेछ। 
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२०.  सामदुावयक वन पनुः हस्तान्तरण गनन सवकने: (१) दफा १९ को उपदफा (१) 
बमोस्जम कुनै सामदुावयक वन वफतान ललने गरी भएको लनणनय उपर सोही 
दफाको उपदफा (२) बमोस्जम उजरुी परी प्रदेश वन लनदेशकबाट त्यस्तो लनणनय 
बदर भएमा लिलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो सामदुावयक वन साववककै 
उपभोक्ता समूहलाई पनुः हस्तान्तरण गनुन पनेछ। 

  (२) दफा १९ को उपदफा (१) बमोस्जमको लनणनय उपर सो दफाको 
उपदफा (२) बमोस्जम उजरु नपरेमा वा त्यस्तो उजरु परी सो लनणनय सदर 
भएमा लिलभजनल वन अलधकृतले दफा १८ बमोस्जमको प्रवक्रया पूरा गरी 
उपभोक्ता समूह पनुगनठन गरी सो सामदुावयक वन हस्तान्तरण गनुन पनेछ। 

२१.  कायनयोजना ववपरीत काम गनेलाई हनुे सजाय: (१) सामदुावयक वनमा कुनै 
उपभोक्ताले कायनयोजना ववपरीत हनुे कुनै काम गरेमा लनजलाई सम्बस्न्धत 
उपभोक्ता समूहले जररबाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हालन नोक्सानी 
भएकोमा लबगो बराबरको रकम क्षलतपूलतनको रुपमा असलु गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम उपभोक्ता समूह आफैं ले कारबाही गनन 
नसकेमा सो समूहले लिलभजन वन कायानलयलाई कारबाहीको लालग लसफाररस 
गनन सक्नेछ र यसरी लसफाररस भई आएमा लिलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो 
जररबाना गनन सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (१) बमोस्जम जररबाना गरेको कारणले मात्र त्यस्तो 
व्यस्क्तलाई प्रचललत कानून बमोस्जम कारबाही गनन बाधा पगेुको मालनने छैन।  

 

२२.  वनको ववकासको लालग िचन गनुन पने: (१) उपभोक्ता समूहले कायनयोजना 
बमोस्जम आजनन गरेको वावषनक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम वनको 
ववकास, संरक्षण र व्यवस्िापन कायनमा िचन गरी बाँकी रहेको रकमको 
कम्तीमा पचास प्रलतशत रकम सम्बस्न्धत स्िानीय तहसँग समन्वय गरी गररबी 
न्यूनीकरण, मवहला सशस्क्तकरण तिा उद्यम ववकास कायनमा िचन गनुन पनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम िचन गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता 
समूहको वहतमा प्रयोग गररनेछ।  
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पररच्छेद-६ 

साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
२३.  साझेदारी वन: (१) प्रदेश मन्त्रालयले देहायका उद्दशे्यका लालग लिलभजनल वन 

अलधकृतको लसफाररसमा सरकारद्वारा व्यवस्स्ित वनको कुनै भाग दफा ११ को 
अधीनमा रही लिलभजन वन कायानलय, स्िानीय तह र वन उपभोक्ताको 
साझेदारीमा तोवकए बमोस्जम साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्िापन गनन सक्नेछ:-  

(क) वनको ववकास र ददगो व्यवस्िापन गरी अिनतन्त्रमा टेवा 
परु् याउन, 

(ि)  वनक्षेत्रको नस्जकै वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई 
वन संरक्षणको कायनमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई 
वन पैदावार आपूलतनको व्यवस्िा गनन, 

(ग)  वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अलभवृवर्द् गनन तिा िाली क्षेत्रको 
उपयोग गनन, 

(घ)  जैववक ववववधता तिा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संबर्द्नन 
गनन, 

(ङ)  उपभोक्ताको स्जववकोपाजननमा सधुार ल्याउन। 

(२) साझेदारी वनको व्यवस्िापनको लालग तोवकए बमोस्जम स्िानीय 
तह तिा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामशनमा लिलभजनल वन अलधकृतले 
कायनयोजना तयार गरी प्रदेश वन लनदेशनालय समक्ष पेश गनेछ र प्रदेश वन 
लनदेशकले त्यस्तो कायनयोजना स्वीकृत गनन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम स्वीकृत भएको कायनयोजना लागू गने 
दावयत्व लिलभजन वन कायानलय, स्िानीय तह र दफा २४ बमोस्जमको साझेदारी 
वन उपभोक्ता समूहको हनुेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमका साझेदारहरुले कायनयोजना बमोस्जम 
कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल असर पने कुनै 
कायन गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोस्जम पालना गनुन 
पने शतनहरु पालना नगरेमा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो साझेदारी वनको 



 

14 
 

व्यवस्िापन पर्द्ती अन्त्य गनन सक्नेछ र सो वन स्वत: सरकारद्वारा व्यवस्स्ित 
वनको रुपमा व्यवस्िापन हनुेछ। 

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दतान िारेज गरी साझेदारी वन वफतान 
ललने लनणनय गनुनअस्घ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गने 
मनालसब मौका ददइनेछ।  

२४.  साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनन सक्ने: साझेदारी वनको ववकास र 
संरक्षणको लालग उपभोक्ताको तफन बाट आवश्यक व्यवस्िा गनन एवं त्यस्तो 
वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हनुे वन पैदावारको व्यवस्िापन गनन साझेदारी वन 
व्यवस्िापन क्षेत्रलभत्र पने सम्बस्न्धत परम्परागत उपभोक्ताहरुले साझेदारी वन 
उपभोक्ता समूह गठन गनन सक्नेछन।्  

२५.  साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तिा लबक्री ववतरण: (१) साझेदारी 
वनबाट उत्पाददत काठ, दाउरा र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बािँफाँट तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ। 

(२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्यवस्िापन 
कायनयोजनाको कायानन्वयनबाट सो समूहलाई प्राप्त हनुे वन पैदावार आन्तररक 
िपतको लालग प्रािलमकता ददई बाकँी रहेको वन पैदावार मात्र समूहबावहर 
पठाउने गरी छुट याउन सक्नेछ। 

(३) साझेदारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हनुे वन पैदावार 
लबक्री ववतरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम वनको 
ववकास, संरक्षण र व्यवस्िापन कायनमा िचन गरी बाँकी रहेको रकमको 
कम्तीमा पचास प्रलतशत रकम सम्बस्न्धत स्िानीय तहसँग समन्वय गरी गररबी 
न्यूनीकरण, मवहला सशस्क्तकरण तिा उद्यम ववकास कायनमा िचन गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम िचन गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता 
समूहको वहतमा िचन गररनेछ।  

 

पररच्छेद-७ 

कबलुलयती वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
२६.  कबलुलयती वन प्रदान गने: (१) नेपाल सरकारले देहायको प्रयोजनको लालग 
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राविय वनको हैलसयत लबलिएको कुनै भाग कबलुलयती वनको रुपमा तोवकए 
बमोजम सम्झौता गरी प्रचललत कानून बमोस्जम स्िावपत कुनै सङ्गदठत संस्िालाई 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ :- 

(क)  वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुलाई आवश्यक पने कच्चा 
पदािन उत्पादन गनन,  

(ि)  वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृवर्द् गरी लबक्री 
ववतरण गनन वा उपयोग गनन, 

(ग)  वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी कृवष वन बाली वा पश ु
फमन सञ्चालन गनन, 

(घ)  वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी कीट, पतङ्ग तिा 
वन्यजन्तकुो फामन वा उद्यान सञ्चालन गनन,  

(ङ)  वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी पयानपयनटन व्यवसाय 
सञ्चालन गनन। 

स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लालग "हैलसयत लबलिएको वन" भन्नाले बीस 
प्रलतशतभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको वन सम्झन ुपछन। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन लिलभजन 
वन कायानलयले गररबीको रेिामलुन रहेका जनताको गररबी न्यूनीकरणको लालग 
कायनयोजना बनाई वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी आय आजनन हनुे कायनक्रम 
सञ्चालन गनन त्यस्ता जनताको समूहलाई कबलुलयती वनको रुपमा वनक्षेत्र 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

२७.  कबलुलयती वन वफतान ललन सक्ने: (१) कबलुलयती वनमा सम्झौताको पक्ष वा 
अन्य कसैले कायनयोजना ववपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हालन नोक्सानी 
परु् याउने कायन गरेमा लिलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो कबलुलयती वन तोवकए 
बमोस्जम वफतान ललने लनणनय गनन सक्नेछ र त्यस्ता कायन गने व्यस्क्त, संघ संस्िा 
वा समदुायलाई अन्य राविय वनमा कसरु गरे सरह सजाय हनुेछ । 

तर त्यसरी कबलुलयती वन वफतान ललने लनणनय गनुनअस्घ सम्बस्न्धत 
पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनालसब मौका ददइनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम लिलभजनल वन अलधकृतले कबलुलयती वन 
वफतान ललने गरी गरेको लनणनयमा स्चि नबझु्ने पक्षले लनणनय भएको पैंतीस 
ददनलभत्र ववभागको महालनदेशक समक्ष उजरु गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम परेको उजरुीको सम्बन्धमा ववभागको 
महालनदेशकले गरेको लनणनय अस्न्तम हनुेछ। 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन दफा २६ 
को उपदफा (२) बमोस्जम उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रलतकूल 
हनुे गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जनुसकैु बित त्यस्तो कबलुलयती 
वन वफतान ललने लनणनय गनन सक्नेछ र यसरी वफतान भएको वन सरकारद्वारा 
व्यवस्स्ित वनको रुपमा व्यवस्िापन गनुन पनेछ। 

 

पररच्छेद-८ 

धालमनक वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
२८.  धालमनक वन: (१) लिलभजनल वन अलधकृतले परापूवन कालदेस्िको धालमनक स्िल 

र त्यसको वररपररको वनको संरक्षणका लालग प्रचललत कानून बमोस्जम स्िावपत 
कुनै धालमनक लनकाय, समूह वा समदुायलाई उक्त क्षेत्र वररपररको राविय वन 
धालमनक वनको रुपमा संरक्षणको लालग हस्तान्तरण गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम संरक्षणको लालग हस्तान्तरण गररएको 
कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धालमनक लनकाय, समूह वा समदुायको नाममा 
हक हस्तान्तरण भएको मालनने छैन।  

२९.  धालमनक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोग: (१) धालमनक वनमा रहेका वन 
पैदावार सम्बस्न्धत धालमनक लनकाय, समूह वा समदुायले धालमनक कायनमा मात्र 
उपयोग गनन सक्नेछ। 

 तर धालमनक वनक्षेत्रमा ववकास आयोजना लनमानण तिा सञ्चालनको 
क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार लिलभजन वन कायानलय र स्िानीय तहको 
समन्वयमा लबक्री ववतरण गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वन पैदावार उपयोग गदान वातावरणमा 
उल्लेिनीय प्रलतकूल असर पने गरी वा सावनजलनक रुपमा हालन नोक्सानी हनु े
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गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भ-ूक्षय हनु सक्ने गरी रुि कटान गनन पाइने छैन। 

३०.  धालमनक वन वफतान ललन सवकने: (१) दफा २८ बमोस्जम स्जम्मा ददएको धालमनक 
वनमा सम्बस्न्धत धालमनक लनकाय, समूह वा समदुायले दफा २९ ववपरीतको कायन 
गरेमा वा धालमनक वनमा गनुन पने कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोस्जम पालना गनुन पने कुराहरु पालना 
नगरेमा लिलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो धालमनक वन वफतान ललने लनणनय गनन 
सक्नेछ। 

 तर धालमनक वन वफतान ललने लनणनय गनुनअस्घ सम्बस्न्धत धालमनक 
लनकाय, समूह वा समदुायलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनालसब मौका ददइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लिलभजनल वन अलधकृतले गरेको लनणनय 
उपर स्चि नबझु्ने व्यस्क्त, धालमनक लनकाय, समूह वा समदुायले सूचना पाएको 
लमलतले पैंतीस ददनलभत्र प्रदेश वन लनदेशक समक्ष उजरु गनन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्राप्त उजरुीको सम्बन्धमा प्रदेश वन 
लनदेशकले गरेको लनणनय अस्न्तम हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद-९ 

उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्िा 
३१.  उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामवुहक वहतका लालग कुनै वनको संरक्षण, 

ववकास र व्यवस्िापन गरी वन पैदावारको उपयोग गनन चाहने त्यस्तो वनका 
सम्बस्न्धत उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्िा भए बमोस्जम उपभोक्ता समूह गठन 
गनन सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गठन गररएका उपभोक्ता समूह सम्बस्न्धत 
लिलभजन वन कायानलयमा तोवकए बमोस्जम दतान गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम दतानको लालग सम्बस्न्धत उपभोक्ता समूहले 
ववधान सवहत संलग्न रािी लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषन आलिनक वषन समाप्त भएको तीन 
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मवहनालभत्र तोवकए बमोस्जम आलिनक वववरण तिा वनको स्स्िलत समेत िलुाई 
आफ्ना वक्रयाकलापको वावषनक प्रलतवेदन सम्बस्न्धत स्िानीय तह र लिलभजन वन 
कायानलय समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

३२.  उपभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्िा हनुे: (१) उपभोक्ता समूह अववस्च्छन्न 
उिरालधकारवाला एक स्वशालसत र सङ्गदठत संस्िा हनुेछ। 

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ।  

(३) उपभोक्ता समूहले व्यस्क्त सरह चल अचल सम्पस्ि प्राप्त गनन, 
उपभोग गनन,  बेच लबिन गनन वा अन्य वकलसमले बन्दोवस्त गनन सक्नेछ। 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यस्क्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस उजरु गनन 
र सो उपर पलन सोही नामबाट नाललस उजरु लाग्न सक्नेछ। 

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

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहायको रकम जम्मा 
गररनेछः- 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्िानीय तहबाट प्राप्त 
अनदुान रकम, 

(ि)  कुनै स्वदेशी व्यस्क्त वा संस्िाबाट प्राप्त अनदुान वा सहायता 
रकम, 

(ग)  वन पैदावारको लबक्री ववतरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त 
रकम, 

(घ)  उपभोक्ता समूहको सदस्यता शलु्क र उपभोक्ता समूहले 
गरेको जररबानाबाट प्राप्त रकम। 

 (३) उपभोक्ता समूहको तफन बाट कायनयोजना बमोस्जम गररने िचन 
उपदफा (१) बमोस्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ। 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्िापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तबुाट 
त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षलत भएमा उपदफा (१) बमोस्जमको 
कोषबाट प्रभाववत व्यस्क्तलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ। 
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(५) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको सञ्चालन तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ। 

३४.  वन उद्यम र पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने: (१) उपभोक्ता समूहले 
तोवकए बमोस्जमको प्रवक्रया अवलम्बन गरी स्वीकृत कायनयोजनाले लनददनि गरेका 
वन उद्यम तिा पयानपयनटन कायनक्रम आफैं ले वा स्िानीय तह वा संघ संस्िा वा 
लनजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गनन सक्नेछ।  

स्पविकरण: यस दफाको प्रयोजनको लालग "वन उद्यम" भन्नाले वन्यजन्त ुपालन 
समेतलाई जनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सञ्चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र 
उपभोक्ता समूहको उिरदावयत्व हस्तान्तरण भएको मालनने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम वन उद्यम स्िापना गरी सञ्चालन गदान 
मन्त्रालयले तोवकददएको मापदण्िका आधारमा कायनयोजना तयार गरी सञ्चालन 
गनुन पनेछ। 

 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन 
पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालनको क्रममा प्रचललत कानून र वन कायनयोजना 
ववपरीत भौलतक पूवानधार लनमानण गरी वनक्षेत्रको भ-ूउपयोग पररवतनन गने, 
गराउने समूह वा संघ संस्िालाई यस ऐन बमोस्जम कारबाही हनुेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोस्जम वन उद्यम तिा पयानपयनटन कायनक्रम 
सञ्चालनको लालग इजाजत ददने तिा त्यस्तो कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-१० 

लनजी तिा सावनजलनक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्िा 
३५.  लनजी वन दतान: (१) लनजी वन दतान गराउन चाहने कुनै व्यस्क्त वा संस्िाले 

लनजी वन दतानको लालग लिलभजन वन कायानलय वा सब लिलभजन वन 
कायानलयको लसफाररस सवहत सम्बस्न्धत स्िानीय तहमा लनवेदन ददन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै लनवेदन परेमा आवश्यक जाँचबझु 
गरी सम्बस्न्धत स्िानीय तहले नीस्ज वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम लनजी वन दतान गरेको जानकारी स्िानीय 
तहले सम्बस्न्धत लिलभजन वन कायानलयलाई गराउन ुपनेछ। 

(४) यस ऐन बमोस्जमका नीस्ज वन रावियकरण गररने छैन। 

३६.  लनजी वनको व्यवस्िापन: (१) लनजी वनको धनीले लनजी वनको ववकास, 

संरक्षण, व्यवस्िापन गनन तिा वन पैदावारको उपयोग गनन वा मूल्य लनधानरण 
गरी लबक्री ववतरण गनन सक्नेछ। 

(२) लनजी वनको धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोस्जमको 
कामका लालग लिलभजन वन कायानलय वा सब लिलभजन वन कायानलयले 
आवश्यक प्राववलधक तिा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे। 

(३) व्यावसावयक प्रयोजनको लालग लनजी वन वा लनजी आवादीमा 
रहेका वन पैदावारको सिलन तिा ओसारपसार गनुन परेमा सम्बस्न्धत स्िानीय 
तहबाट स्वीकृलत ललन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन व्यावसावयक 
प्रयोजनको लालग एक स्िानीय तहबाट अको स्िानीय तहमा वन पैदावारको 
सिलन तिा ओसारपसार गनुन परेमा सम्बस्न्धत लिलभजन वन कायानलयबाट 
स्वीकृलत ललन ुपनेछ। 

(५) घरायसी प्रयोजनको लालग कुनै स्जल्लालभत्रको एक स्िानीय 
तहबाट अको स्िानीय तहमा वन पैदावार सिलन तिा ओसारपसार गनुन परेमा 
जनु स्िानीय तहबाट सिलन तिा ओसारपसार गने हो सो स्िानीय तहबाट र 
एक स्जल्लाबाट अको स्जल्लामा वन पैदावार सिलन तिा ओसारपसार गनुन 
परेमा जनु स्जल्लाबाट सिलन तिा ओसारपसार गने हो सो स्जल्लाको लिलभजन 
वन कायानलयबाट स्वीकृलत ललन ुपनेछ। 

(६) लनजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोवकए बमोस्जमको 
सवुवधा उपलव्ध गराउन सक्नेछ। 

(७) कुनै व्यस्क्त, संस्िा, समहु वा समदुायले तोवकएको मापदण्िको 
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अधीनमा रही कृवष वन, जिीबटुी िेती तिा वन्यजन्त ु पालन समते गनन 
सक्नेछ। 

३७. सावनजलनक जग्गामा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) स्िानीय तहले यस 
ऐनको अधीनमा रही सावनजलनक जग्गामा वनको ववकास, संरक्षण, व्यवस्िापन 
गनन र वन पैदावारको उपयोग तिा लबक्री ववतरण गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कामका लालग लिलभजन वन कायानलय 
वा सब लिलभजन वन कायानलयले स्िानीय तहलाई आवश्यक प्राववलधक तिा 
अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) सिक, नहर र बाटो वकनारमा लगाइएको तिा बाटोमा छहारी 
पने रुिहरु र चौतारा, कुलाको महुान, धालमनक स्िल वा यस्तै अन्य संवेदनशील 
ठाउँमा लगाइएका रुिहरु तोवकए बमोस्जमको कायनववलध पूरा गरी काट्न वा 
हटाउन सवकनेछ।  

३८.  सहरी वनको ववकास र व्यवस्िापन: (१) स्िानीय तहले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको 
सहरी क्षेत्र तिा बस्तीमा रहेका सावनजलनक सिक तिा पाकन  जस्ता स्िानमा 
आफैं ले वा कुनै संघ संस्िा वा लनजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको 
ववकास तिा व्यवस्िापन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्िापना हनुे सहरी वनको ववकासको 
लालग आवश्यक पने प्राववलधक सहयोग लिलभजन वन कायानलय वा सब लिलभजन 
वन कायानलयले उपलव्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम स्िापना हनुे सहरी वनको वन पैदावार 
सम्बस्न्धत स्िानीय तहले तोवकए बमोस्जम प्रयोग गनन सक्नेछ।  

 

पररच्छेद-११ 

बेवाररसी काठ सम्बन्धी व्यवस्िा 
३९.  बेवाररसी काठको व्यवस्िापन: (१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपरु् याएसम्म 

नदी वा िोलाले बगाई ल्याएको, वकनारा लागेको, अड्केको वा िुबेको काठ वा 
बेवाररसी अवस्िामा रहेको काठको स्वालमत्व प्रदेश सरकारको हनुेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जमको काठको व्यवस्िापन तोवकए बमोस्जम 
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हनुछे। 

४०.  हकदाबी उपर कारबाही: (१) कसैले दफा ३९ बमोस्जम बेवाररसी अवस्िामा 
रहेको काठको स्वालमत्व रहेको प्रमाण सवहत माग गरेमा र सो सम्बन्धमा 
त्यस्तो व्यस्क्तको हकदाबी पगु्ने देस्िएमा त्यस्तो काठ लनजलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। 

(२) बेवाररसी काठको हकदाबी तिा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-१२ 

ववकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्िा 
४१.  वनक्षते्रको भ-ूउपयोग पररवतनन नगररने : राविय वनको कुनै पलन भाग 

वनक्षेत्रको भ-ूउपयोग पररवतनन हनुे गरी प्रयोग गररने छैन।  

 

तर पूवानधार ववकासको लालग नेपाल सरकारको लनणनय बमोस्जम कुनै 
आयोजनालाई उपलव्ध गराएको वनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्िा लागू हनुे छैन।  

४२.  वनक्षते्रको प्रयोग: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन 
राविय प्रािलमकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोिनबाट लगानी स्वीकृत भएको 
योजना, राविय गौरवका आयोजना सञ्चालन गनन वनक्षेत्रको प्रयोग गनुन बाहेक 
अन्य कुनै पलन ववकल्प नभएमा र प्रचललत कानून बमोस्जमको वातावरणीय 
पररक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गदान वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल 
असर नपने देस्िएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गननको लनलमि 
राविय वनको कुनै भाग प्रयोग गनन तोवकए बमोस्जम स्वीकृलत ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम योजना सञ्चालनको लालग वनक्षेत्र उपलब्ध 
गराउँदा जलत वनक्षेत्र प्रयोग गनुन पने हो कम्तीमा त्यलत नै क्षेत्रमा रुि रोप्नको 
लालग सम्भव भएसम्म आयोजनास्िलको नस्जक पने राविय वनक्षेत्रसँग जोलिएको 
र समान भौगोललक र पाररस्स्िलतकीय क्षेत्रमा पने तिा वनको ववकास गनन 
सवकने भ-ूबनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) प्रदेश वा स्िानीय तहले कुनै ववकास आयोजना सञ्चालन गदान 
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वनक्षेत्रको प्रयोग गनुन बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रचललत कानून 
बमोस्जमको वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गदान वातावरणमा 
उल्लेिनीय प्रलतकूल असर नपने देस्िएमा सो आयोजना सञ्चालन गनन त्यस्तो 
वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त गननको लालग नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गनन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको अनरुोधमा जग्गा प्राप्त भएमा यस 
दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कायानन्वयन गननका 
लालग राविय वनको कुनै भाग प्रयोग गनन स्वीकृलत ददन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन त्यस्तो 
जग्गा उपलब्ध हनु नसकेको अवस्िामा त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालकले वन 
ववकासको लालग जग्गाको व्यवस्िा गननको लालग आवश्यक पने रकम उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (२) वा (५) बमोस्जमको जग्गामा पाँच वषनसम्म रुि 
हकुानउन तिा सम्भार गननको लालग आवश्यक पने रकम त्यस्तो आयोजनाको 
सञ्चालकले उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(७) उपदफा (१) बमोस्जम वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग गनन ददए बापत 
उपदफा (५) र (६) बमोस्जम प्राप्त रकम दफा ४५ बमोस्जमको कोषमा जम्मा 
गररनेछ।  

(८) उपदफा (१) बमोस्जम वनको कुनै भाग प्रयोग गनन स्वीकृलत 
ददँदा कुनै व्यस्क्त वा समदुायलाई कुनै हालन नोक्सानी हनुे भएमा नेपाल 
सरकारले क्षलतपूलतनको उपयकु्त व्यवस्िा गरी ददन ुपनेछ। 

४३.  िलनज कायनका लालग वनक्षते्र प्रयोग गनन सक्ने: (१) राविय वनलभत्र िलनज 
पदािन भए नभएको अन्वेषण गनुन पने भएमा सम्बस्न्धत लनकायको अनरुोधमा 
प्रदेश मन्त्रालयले सोको लालग अनमुलत ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अन्वेषणबाट राविय वनलभत्र सनु, चाँदी, 
तामा, फलाम जस्ता िलनज पदािन रहेको पिा लालग उत्िनन ्गनुन परेमा प्रचललत 
कानून बमोस्जम वातावरणीय परीक्षण गरी त्यसरी उत्िनन ् गदान वातावरणमा 
उल्लेिनीय प्रलतकूल असर नपने भएमा त्यस्ता िलनज पदािन उत्िनन ्गननको 
लनलमि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गनन स्वीकृलत ददन सक्नेछ।  
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तर राविय प्रािलमकता प्राप्त ववकास योजना, लगानी बोिनबाट ववदेशी 
लगानी स्वीकृत भएको योजना, राविय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हनुे कच्चा 
पदािन उपयोग गनन र उस्ल्लस्ित िलनज पदािन बाहेक वनक्षेत्रबाट अन्य 
िलनजजन्य वन पैदावार उत्िनन ्गनन पाइने छैन। 

 

पररच्छेद-१३ 

वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्िा 
४४.  वातावरणीय सेवाको व्यवस्िापन: (१) नेपाल सरकारले वनक्षेत्रबाट प्राप्त हनुे 

वातावरणीय सेवाको व्यवस्िापन, उपयोग तिा लाभांश ववतरणका लालग देहाय 
बमोस्जमको व्यवस्िा गनेछ :- 

(क)  जलवाय ु पररवतनन अनकूुलन र कावनन सस्ञ्चलत तिा उत्सजनन 
न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको हकमा नेपाल सरकारले लनधानरण 
गरे बमोस्जम व्यवस्िापन, उपयोग तिा लाभांशको बाँिफाँट 
हनुे,  

(ि)  वनक्षेत्रबाट प्राप्त हनुे काबनन सस्ञ्चलत तिा उत्सजनन न्यूनीकरण 
बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको व्यवस्िापन, उपयोग तिा 
लाभांशको बाँिफाँट सम्बस्न्धत वनको कायनयोजनामा व्यवस्िा 
भए बमोस्जम हनुे,  

(ग) जल ववद्यतु, िानेपानी र पयानपयनटन आयोजना लगायत अन्य 
लनकाय वा उद्योगबाट वातावरणीय सेवा बापत प्राप्त हनुे रकम 
र सोको व्यवस्िापन, उपयोग तिा बाँिफाँट तोवकए बमोस्जम 
हनुे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन लिलभजन 
वन कायानलयले आफ्नो वावषनक कायनक्रममा व्यवस्िा गरी वातावरणीय सेवा 
बोलपत्र (इन्भाइरोमेण्टल सलभनसेज टेण्िर) आह्वान गरी तोवकएका शतन पूरा गरी 
वातावरणीय सेवाको व्यवस्िापन गनन चाहने लनजी वनको धनीलाई अनदुान वा 
अन्य प्रकारको भकु्तानीको व्यवस्िा लमलाउन सक्नेछ। 

४५.  वन ववकास कोषको स्िापना: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्दशे्य 
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कायानन्वयन गनन, वनको संरक्षण र संबर्द्नन गनन एवं अन्य प्रवर्द्ननात्मक कायनको 
लालग एक वन ववकास कोषको स्िापना गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछनः्- 
(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्िानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ि)  कुनै व्यस्क्त वा संस्िाबाट प्राप्त रकम, 
(ग)  ववदेशी सरकार, अन्तरानविय संघ, संस्िा वा व्यस्क्तबाट 

सहयोग वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,  

(घ)  वनक्षेत्रको वन पैदावार लबक्रीबाट प्राप्त रकम, वातावरण 
सेवाबाट प्राप्त रकम र वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनको लालग ददए 
बापत प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (२) को िण्ि (ग) बमोस्जम कुनै रकम प्राप्त गदान 
नेपाल सरकार, अिन मन्त्रालयको पूवन स्वीकृलत ललन ुपनेछ।  

(४) वन ववकास कोषको रकम कुनै "क" वगनको वास्णज्य बैिमा 
िाता िोली जम्मा गररनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको लेिा परीक्षण 
महालेिापरीक्षकबाट हनुेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोस्जमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-१४ 

सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्िा 
४६.  सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठन: (१) राविय वन तिा जैववक ववववधताको 

संरक्षण र संबर्द्नन गनन, वन्यजन्तकुो अवैध स्शकार एवं वन पैदावारहरुको चोरी 
लनकासी रोक्न तिा वन सम्पदाको सरुक्षा गनन एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा 
रहनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गदठत सेवामा तोवकए बमोस्जमका पदहरु 
रहनेछन।् 
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(३) सशस्त्र वन रक्षक सेवाको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल 
सरकारले तोवकददए बमोस्जम हनुेछ। 

(४) सशस्त्र वन रक्षकको लनयसु्क्त तिा सेवा शतन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

४७.  ववभागीय सजाय: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम ववपरीत काम 
गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई देहाय बमोस्जमको ववभागीय सजाय गनन सवकनेछ:- 

(क) सामान्य सजाय : 
(१) नलसहत ददने, 
(२) चालचलन सम्बन्धी प्रलतवेदनमा प्रलतकूल राय लेख्न,े 

(३) बढीमा पाँच तलब वृवर्द् रोक् का गने, 

(४)  बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक् का गने, 

(५)  िाइपाइ आएको बढीमा पाँच तलबवृवर्द् घटुवा गने,  

(६) हालको पदमा ज्येष्ठता सवहत िाइपाइ आएको सरुु 
स्केलमा घटुवा गने।   

 (ि) ववशेष सजाय :  

(१)  भववष्यमा सरकारी सेवाको लनलमि अयोग्य नठहररने 
गरी सेवाबाट हटाउने, 

(२)  भववष्यमा सरकारी सेवाको लनलमि अयोग्य ठहररने 
गरी सेवाबाट बिानस्त गने। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ववभागीय सजाय हनुे अवस्िा, प्रवक्रया 
तिा पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

४८.  कैदको सजाय हनुे: (१) देहायको कसरु गने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्मकैदको 
सजाय हनुेछः-  

(क) सशस्त्र ववद्रोहमा सररक भएमा, 
(ि) नेपालको सावनभौमसिा, भौगोललक अिण्िता, रावियता र 

स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा ववलभन्न जात, जालत, धमन, 
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सम्प्रदायबीचको स-ुसम्बन्धमा िलल पनन सक्ने गरी घृणा, दे्वष 
वा अवहेलना हनुे गरी लेिेर, बोलेर वा सिेतद्वारा वा अरु 
कुनै वकलसमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा, 

(ग)  आफ्नो स्जम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहलतयार वा 
िरिजाना बेचवविन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरु कसैलाई 
ससु्म्पएमा, 

(घ) आफ्नो प्रयोगको लनलमि ललई रािेको वा आफूले स्जम्मा ललई 
रािेको हातहलतयार िरिजाना ललई भागेमा, 

(ङ) आतिकारी गलतववलधलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएमा, 
(च) सरुक्षासँग सम्बस्न्धत सूचना तिा िबरहरु अनलधकृत व्यस्क्त, 

संस्िा वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन 
प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गनन दरुुत्साहन 
गरेमा। 

 (२) देहायको कुनै कसरु गने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसरुको मात्रा 
हेरी दईु वषनदेस्ि बाह्र वषनसम्म कैदको सजाय हनुेछः- 

(क)  ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भए पलन आफुभन्दा मालिल्लो 
दजानको सशस्त्र वन रक्षक वा सरुक्षासँग सम्बस्न्धत अलधकार 
प्राप्त अन्य अलधकारी हो भन्ने िाहा पाएपलछ वा िाहा हनुे 
मनालसब आधार हुँदाहुँदै पलन आपरालधक बल प्रयोग गरेमा 
वा गने उद्योग गरेमा,  

(ि)  सशस्त्र ववद्रोहको षियन्त्र वा उद्योग गरेको िाहा पाएर पलन 
आफूभन्दा मालिल्लो दजानका पदालधकारीलाई सो कुराको 
यिाशक्य चाँिो िबर वा सूचना नददएमा, 

(ग)  वन पैदावार, वन्यजन्तकुो आिेटोपहार चोरी स्शकारी गने वा 
लमलेमतो गरी वनसँग सम्बस्न्धत कसरु गनेलाई कुन ैप्रकारले 
सहयोग परु् याएमा, 

(घ) आफ्नो स्जम्मा वा लनयन्त्रणमा रहेको अलभयकु्तलाई जानी-जानी 
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भाग्न ददएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा । 

(३) देहायका कसरु गने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसरुको मात्रा हेरी 
दईु वषनसम्म कैदको सजाय हनुेछः– 

(क)  ड्यूटीको समयमा मादक पदािन सेवन गरेमा वा आफ्नो 
कमाण्िरको आदेशको अवहेलना गरेमा वा लबना ईजाजत 
क्याम्प छािी गएमा, 

(ि)  कुनै राजनीलतक संगठन वा दलको सदस्यता िहण गरेमा वा 
राजनीलतक उद्देश्यले आयोस्जत जलुसु वा प्रदशननमा भाग 
ललएमा, 

(ग)  आफ्नो स्जम्मामा रहेका हातहलतयार, िरिजाना वा सवारी 
साधन वा नगदी वा स्जन्सी सामानको दरुुपयोग गरेमा, 
लापरबाहीपूवनक हराएमा, लबगारेमा वा भत्काएमा,  

(घ)  आफ्नो स्जम्मामा रहेको सम्पस्ि ललई भागेमा। 

(४) सशस्त्र वन रक्षकले कुन ै वकलसमले सरकारी वा सावनजलनक वा 
व्यस्क्तगत धनमाल लटेुमा वा हालन नोक्सानी परु् याएमा लनजलाई प्रचललत कानून 
बमोस्जम हनुे सजायमा िप दईु वषनसम्म कैदको सजाय हनुेछ। 

 

पररच्छेद-१५ 

कसरु र सजाय 

४९.  कसरु: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयममा अन्यिा व्यवस्िा 
भएकोमा बाहेक देहायका काम कारबाही गरे वा गराएमा वा सोको उद्योग 
गरेमा यस ऐन बमोस्जमको कसरु गरेको मालननेछ:- 

(क)  दफा ७ को उपदफा (१) ववपरीत राविय वनलभत्रको जग्गा 
दतान गरे वा गराएमा, 

(ि)  दफा ९ बमोस्जम लनषेध गररएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा,  

(ग)  राविय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत् ने, िन् ने, 
िलनजकायन उत्िनन ् गने, आवाद गने, सिक तिा अन्य 
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पूवानधार लनमानण गने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन 
गने वा अलतक्रमण गने काम गरे वा गराएमा, 

(घ)  राविय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हनु जाने कुनै 
कायन गरेमा, 

(ङ)  लनषेध गररएको वनक्षेत्रलभत्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा 
चराएमा, 

(च)  राविय वनक्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा 
लबक्री ववतरण गने वा घाटगद्दीमा रािेको वन पैदावार 
हटाउन ेवा चोरी गने काम गरेमा, 

(छ)  राविय वनक्षेत्रको रुि वा लबरुवा काट्ने, हाँगा लबंगा लछमल्न,े 

िोटो वा बोक्रा स्झक्ने वा कुनै पलन प्रकारले नोक्सानी गरेमा, 
(ज)  ईजाजत प्राप्त गरी राविय वनबाट रुि काट्दा, ढाल्दा, स्घसादान 

वा वनक्षेत्र बावहर लैजाँदा लापरबाहीसँग अन्य कुनै वन 
पैदावार नोक्सान गरेमा, 

(झ)  वनक्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा वा माटो स्झक्न,े 

गोल वा चनू पोल्ने वा यी वस्तहुरुबाट अरु तयारी माल 
बनाउन ेवा सिलन गने र िलनज पदािन लनकाल्न ेवा सिलन 
गने काम गरेमा, 

(ञ)  वन पैदावार ललन पाएको पूजीको शतन उल्लङ्घन गरी वन 
पैदावार नोक्सानी गरेमा, 

(ट)  ववदेश लनकासी गनन प्रलतबन्ध लागेको वन पैदावार ववदेश 
लनकासी गरेमा, 

(ठ)  वन लसमाना स्चह्न उिेल्ने, साने, फेने, मेट्न ेवा लबगाने काम 
गरेमा, 

(ि)  टाँचा वा लनसाना कीते गने वा काठ वा ििा रुिमा 
लगाइएका सरकारी टाँचा, लनसाना फेने, लबगाने वा मेट्ने 
गरेमा, 
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(ढ)  नसनरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गररएका लबरुवा काट्ने, भाँच्ने, 
उिेल्ने वा अरु कुनै प्रकारले नोक्सान गरेमा, 

(ण)  नसनरी वा वृक्षारोपण गररएका क्षेत्रका िम्बा, तारका बार वा 
त्यस्ता अरु सम्पस्ि लबगारे वा चोरी गरेमा, 

(त)  स्शकार िेल्ने, वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्न,े ओसारपसार 
गने वा लबक्री ववतरण गने काम गरेमा, 

(ि)  वन पैदावारमा आधाररत उद्योगले प्रचललत कानून ववपरीत वन 
पैदावार रािेमा, 

(द)  उपभोक्ता समूहका पदालधकारी वा सदस्यले समूहको वहतको 
नाममा कोषको रकम वहनालमना गने र त्यस्तो समूहको 
ववधान तिा कायनयोजना ववपरीत कुनै कायन गरेमा, 

(ध)  यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयमको ववपरीत अन्य 
कुनै कायन गरेमा। 

५०.  सजाय: (१) दफा ४९ को िण्ि (क) अन्तगनतको कसरु गने वा गराउने 
व्यस्क्तलाई पाँच वषनसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ। 

(२) दफा ४९ को िण्ि (ि) अन्तगनतको कसरु गनेलाई एक 
मवहनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(३) दफा ४९ को िण्ि (ग) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन पाँच 
वषनसम्म कैद वा एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय गरी त्यस्तो 
जग्गा राविय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग 
भएका मेलसनरी औजार, साधन समेत जफत हनुेछ। त्यस्तो कसरु गदान वन 
पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए लनजलाई सो बापत हनुे सजाय समेत 
हनुेछ। 

(४) दफा ४९ को िण्ि (घ) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन क्षलत भएको 
लबगो असलु गरी तीन वषनसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ।  
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(५) दफा ४९ को िण्ि (ङ) अन्तगनतको कसरु गनेलाई प्रत्येक 
चौपायाको लालग देहायको दरले जररबाना हनुेछः- 

(क)  भेिा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयाँदेस्ि पाँच सय 
रुपैयाँसम्म, 

(ि)  हािी भए एक हजार रुपैयाँदेस्ि पाँच हजार रुपैयाँसम्म, 
(ग)  अन्य चौपाया भए एक सय रुपैयाँदेस्ि एक हजार 

रुपैयाँसम्म। 

(६) दफा ४९ को िण्ि (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तगनतको 
कसरु गनेलाइन कसरुसँग सम्बस्न्धत वन पैदावार जफत गरी देहाय बमोस्जमको 
सजाय हनुेछः- 

(क)  एक हजार रुपैयाँसम्मको लबगो भए एक हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना, 

(ि)  एक हजार रुपैयाँदेस्ि मालि पाँच हजार रुपैयाँसम्मको लबगो 
भए एक मवहनासम्म कैद वा लबगो बमोस्जम जररबाना वा 
दवैु, 

(ग)  पाँच हजार रुपैयाँदेस्ि पचास हजार रुपैयाँसम्मको लबगो भए 
तीन मवहनासम्म कैद वा लबगो बमोस्जम जररबाना वा दवैु, 

(घ)  पचास हजार रुपैयाँदेस्ि एक लाि रुपैयाँसम्मको लबगो भए 
छ मवहनासम्म कैद वा लबगो बमोस्जम जररबाना वा दवैु, 

(ङ)  एक लाि रुपैयाँदेस्ि पाँच लाि रूपैयाँसम्मको लबगो भए एक 
वषनसम्म कैद वा लबगो बमोस्जम जररबाना वा दवैु, 

(च)  पाँच लाि रुपैयाँभन्दा बढी जलतसकैु लबगो भए पलन दईु 
वषनसम्म कैद वा लबगोको दोब्बर जररबाना वा दवैु। 

(७) दफा ४९ को िण्ि (ट) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन कसरुसँग 
सम्बस्न्धत वन पैदावार जफत गरी तीन वषनसम्म कैद वा लबगोको दोब्बर 
जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(८) दफा ४९ को िण्ि (ठ) वा (ि) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन एक 
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वषनसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(९) दफा ४९ को िण्ि (ढ) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन प्रलत 
लबरुवाको पाँच सय रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ र सोही कसरु पनुः गनेलाई 
कसरुको मात्रा अनसुार प्रत्येक पटक एक वषनसम्म कैद वा बीस हजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ।  

(१०) दफा ४९ को िण्ि (ण) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन लबगो 
असलु गरी छ मवहनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ। 

(११) दफा ४९ को िण्ि (त) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन वन्यजन्त ु
संरक्षण सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोस्जमको सजाय हनुेछ। 

(१२) दफा ४९ को िण्ि (ि) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन त्यस्तो 
कसरुमा हनुे सजायमा िप दईु लाि रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ।  

(१३) दफा ४९ को िण्ि (द) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन लबगो भए 
लबगो असलु गरी एक वषनसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ। 

(१४) दफा ४९ को िण्ि (ध) अन्तगनतको कसरु गनेलाइन लबगो भए 
लबगो असलु गरी छ मवहनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ। 

५१.  हैरानी गने लनयतले कब्जा वा पक्राउ गनेलाई सजाय: मनालसब मावफकको 
कारण नभई वन सम्बन्धी कायन गने कुनै कमनचारी वा सरुक्षाकमीले ररसइववले 
वा हैरानी गने लनयतले मालवस्त ु कब्जा गरेमा वा कसैलाई पक्राउ गरेमा 
त्यस्ता कमनचारीलाइन पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ।  

५२.  कतनव्य पालना गदान बाधा अड्चन परु् याउनेलाई सजाय: यस ऐन बमोस्जम 
सरकारी कमनचारीले आफ्ना पदीय कतनव्य पालना गदान कसैले बाधा अड्चन 
परु् याएमा लनजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा तीन मवहनासम्म कैद वा 
दवैु सजाय हनुेछ। 

५३.  कसरुदारलाई भाग्न सहयोग गनेलाई सजाय: यस ऐन अन्तगनतको कसरु गने 
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व्यस्क्तलाई भाग्न सहयोग गने व्यस्क्तलाई कसरुदारलाई हनुे सरहको सजाय 
हनुेछ। 

५४.  दरुुत्साहन ददने वा लमलेमतो गनेलाई सजाय: यस ऐन अन्तगनतका कसरु गनन 
दरुुत्साहन ददने वा लमलेमतो गने व्यस्क्तलाई कसरुदारलाई हनुे सजायको आधा 
सजाय हनुेछ। 

५५.  कसरुको उद्योग गनेलाई सजाय: यस ऐन बमोस्जमको कसरुको उद्योग गनेलाई 
वन्यजन्त ु संरक्षण सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोस्जमको संरस्क्षत वन्यजन्त ु
सम्बन्धी कसरुको उद्योग भएमा कसरुदारलाई भए सरह र अन्य कसरुको 
उद्योग भएमा कसरुदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ। 

 

पररच्छेद-१६ 

कसरुको जाचँबझु र कायनववलध 

५६.  कसरु रोक्न आवश्यक कारबाही गने: कसैले यो ऐन बमोस्जम सजाय हनुे कसरु 
गनन लागेको छ भन्ने शिा लागेमा वा कसरु गदैका अवस्िामा फेला पारेमा वन 
सम्बन्धी काम गने कमनचारी वा सरुक्षाकमीले त्यस्तो कसरु हनु नपाउन ेप्रबन्ध 
गनुन पनेछ र सो कामका लालग आवश्यक बल प्रयोग गनन सक्नेछ। 

५७.  ववशेष अलधकार: (१) यस ऐन अन्तगनतको वन तिा वन्यजन्त ुसम्बन्धी कसरुमा 
संलग्न कसरुदारलाई वनक्षेत्रलभत्र वा बावहर पक्राउ गनन लाग्दा पक्राउ गनन 
नददने वा पक्राउ पररसकेपलछ पलन लनजलाई छुटाई लैजान कसैले हलुहजु्जत 
गरी कसरुदारलाई भगाई लैजाने अवस्िा परेमा वा पक्राउ गने व्यस्क्तकै ज्यान 
जोस्िम हनुे पररस्स्िलत भई हलतयार नचलाई नहनुे अवस्िा उत्पन्न भएमा 
लिलभजनल वन अलधकृतको आदेशले वन सरुक्षाको लालग िवटएका कमनचारी वा 
सरुक्षाकमीले घुिँा मनुी लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ। 

(२) राविय वनक्षेत्रको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा 
घर, छाप्रो बनाइसकेको भए पलन लिलभजनल वन अलधकृत वा लनजले तोकेको वन 
अलधकृत वा वन सहायकले सो आवादी हटाउन वा घर, छाप्रो भत्काउन सक्नेछ 
र त्यस्तो क्षेत्रमा लगाएको बाली समेत जफत गनन सक्नेछ। 

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

५८.  पक्राउ गने अलधकार: (१) यस ऐन बमोस्जमको कुनै कसरुको अनसुन्धानको 
लसललसलामा कुनै व्यस्क्तलाई पक्राउ गनुन पने भएमा अनसुन्धान गने अलधकारीले 
सोको कारण र त्यस्तो व्यस्क्तको पवहचान िलु्ने वववरण सवहत मदु्दा हेने 
अलधकारी समक्ष पक्राउ गने अनमुलतको लालग लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको लनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने कारण 
मनालसब देस्िएमा मदु्दा हेने अलधकारीले पक्राउ पूजी जारी गने अनमुलत ददन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यस्क्तलाई 
अनसुन्धान अलधकारी, वन सम्बन्धी कमनचारी वा सरुक्षाकमीले पक्राउ गरी 
बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टालभत्र मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष उपस्स्ित 
गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन कसरु गने 
व्यस्क्त तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यस्क्त भाग्ने उम्कने वा लनजले प्रमाण 
दसी वा सबदु नि गने मनालसब कारण भएमा वा कसरुसँग सम्बस्न्धत फरार 

रहेको व्यस्क्त फेला परेमा वा कसरु गरररहेको अवस्िामा फेला परेमा अनसुन्धान 
अलधकारी, वन सम्बन्धी कमनचारी वा सरुक्षाकमीले त्यस्तो व्यस्क्तलाई तत्कालै 
जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष स्वीकृलतको 
लालग पक्राउ परेको व्यस्क्त सवहत उपस्स्ित गराउन ुपनेछ। 

तर यसरी पक्राउ गररन ु पने व्यस्क्त मवहला भएमा सम्भव भएसम्म 
वनसम्बन्धी मवहला कमनचारी वा मवहला सरुक्षाकमीको प्रयोग गनुन पनेछ। 

(५) कुनै कसरुको लसललसलामा पक्राउ गररएको व्यस्क्तको सम्बन्धमा 
चौबीस घण्टालभत्र तहवककात पूरा नहनुे भई लनजलाई िनुामा रािी तहवककात 
जारी राख्न ुपने देस्िएमा तहवककात गने कमनचारीले लनजलाई मदु्दा हेने अलधकारी 
समक्ष उपस्स्ित गराई मदु्दा हेने अलधकारीको अनमुलत ललएर मात्र िनुामा राख्न ु
पनेछ। सो बमोस्जम अनमुलत माग्दा िनुामा परेको व्यस्क्त उपरको अलभयोग, 

त्यसको आधार, लनजलाई िनुामै रािी तहवककात गनुन पने कारण र लनजको 
बयान कागज भई सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पि रूपमा उल्लेि 
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गनुन पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोस्जम िनुामा राख्न े अनमुलत मागेमा मदु्दा हेने 
अलधकारीले सम्बस्न्धत कागजातहरू हेरी तहवककात सन्तोषजनक रूपमा भए वा 
नभएको ववचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहवककात भइरहेको देस्िएमा पटक 
पटक गरी बढीमा पच्चीस ददनसम्म िनुामा राख्न ेअनमुलत ददन सक्नेछ। 

५९.  िानतलासीको अलधकार: (१) यस ऐन बमोस्जम सजाय हनुे कसरु भएको छ 
भन्ने मनालसब कारण भएमा कम्तीमा राजपत्र अनङ्वकत दद्वतीय शे्रणीसम्मका वन 
प्राववलधक कमनचारी वा सहायक प्रहरी लनरीक्षक दजानका कमनचारीले प्रचललत 
कानून बमोस्जम कुनै स्िानको िानतलासी गनन सक्नेछ।  

 स्पिीकरण: यो दफाको प्रयोजनको लालग "स्िान" भन्नाले स्िायी वा अस्िायी 
भवन वा टहरा सम्झन ुपछन र सो शब्दले िाली जग्गा, पाल, िङु्गा तिा ववलभन्न 
वकलसमका सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िानतलासी गने व्यस्क्तले िानतलासी गनुन 
पने कारण िोली िानतलासी गने स्िानको धनी वा तत्काल सो स्िान प्रयोग 
गरररहेको व्यस्क्तलाई सो स्िानमा प्रवेश गनुनभन्दा अगावै सूचना ददएर मात्र 
िानतलासी गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम िानतलासी गदान सम्बस्न्धत स्िानीय 
तहको कम्तीमा एक जना पदालधकारी वा सदस्य तिा कम्तीमा दईुजना साक्षी 
रािी लनजहरुको रोहबरमा गनुन पनेछ। 

(४) मालनस बसोबास गरेको घरमा िानतलासी गनुन परेमा सो घरमा 
मवहला भए हट्ने सूचना र मौका ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफामा लेस्िएका कुनै कुराले िानतलासी गने कमनचारीलाइन 
सूयानस्त देस्ि सूयोदय नभएसम्म मालनस बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गनन पाउने 
अलधकार हनुे छैन। 

६०.  वन पैदावार र तत्सम्बन्धी मालवस्त ु कब्जामा ललन सक्ने: (१) कुनै वन 
पैदावार भण्िारण वा ओसार पसारका क्रममा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने 
भरपदो कारण देस्िएमा त्यस्ता वन पैदावार र कसरुसँग सम्बस्न्धत हलतयार, 

िुङ्गा, सवारी साधन तिा चौपायालाइन वन सम्बन्धी कायन गने कुनै कमनचारी वा 
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सरुक्षाकमीले कब्जामा ललन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै वन पैदावार वा वस्त ुकब्जा गररएमा 
त्यसरी कब्जा गने कमनचारी वा सरुक्षाकमीले कब्जामा ललएको वन पैदावार वा 
वस्तकुो वववरण िोली सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई सोको भरपाई ददन ुपनेछ र त्यस्तो 
वन पैदावार वा वस्तमुा िास स्चह्न लगाइन नाप जाँच गरी यिाशक्य चाँिो 
लिलभजन वन कायानलय वा सब लिलभजन वन कायानलयमा प्रलतवेदन पेश गनुन 
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम कब्जामा ललएका वन पैदावार बाहेकका 
कसरुसँग सम्बस्न्धत हलतयार, िुङ्गा, सवारी साधन वा चौपायालाई कम्तीमा राजपत्र 
अनवित दद्वतीय शे्रणीका कमनचारी वा सो सरहका सरुक्षाकमीले तोकेको ददन र 
स्िानमा दास्िला गने शतनमा सम्बस्न्धत स्िानीय तहको कम्तीमा एकजना 
पदालधकारी वा सदस्य तिा कम्तीमा दईुजना स्िानीय व्यस्क्तको उपस्स्िलतमा 
मालधनीलाई कागज गराई छालिददन सक्नेछ। 

६१.  दसी प्रमाण पेश गने सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) यस ऐन बमोस्जमको कसरुको 
सम्बन्धमा बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसरु हनुे कायन गननको लालग 
प्रयोग भएका औजार तिा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने अलधकारी 
समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन त्यसरी 
बरामद भएका वन पैदावार, औजार तिा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मदु्दा 
हेने अलधकारी समक्ष पेश गनन नसवकने भएमा त्यस्तो दसी प्रमाण नस्जकको वन 
कायानलयको स्जम्मामा रािी सोको मचुलु्का पेश गरेमा दसी प्रमाण पेश गरे 
सरह मालननेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम दसी प्रमाण रािेको ठाउँमा मदु्दा हेने 
अलधकारीले िोर िटाइन प्रलतवेदन ललई कारबाही गनन सक्नेछ। 

६२.  मदु्दाको अनसुन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोस्जम एक वषनसम्म कैद सजाय 
हनुे कसरु सम्बन्धी मदु्दाको अनसुन्धान तिा तहवककात प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कमनचारीले गनेछ। 

  (२) यस ऐन बमोस्जम एक वषनभन्दा बढी कैद सजाय हनुे कसरु 



 

37 
 

सम्बन्धी मदु्दाको अनसुन्धान तिा तहवककात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कमनचारीले गनेछ। 

  (३) एउटै कसरुमा कुनै व्यस्क्तलाई एक वषनभन्दा कम र कुन ै
व्यस्क्तलाई एक वषनभन्दा बढी कैद सजाय हनुे रहेछ भने सो मदु्दाको अनसुन्धान 
तिा तहवककात उपदफा (२) बमोस्जमको कमनचारीले गनेछ।  

(४) यस ऐन बमोस्जमको कसरुको अनसुन्धान तिा तहवककातको 
कायन सम्पन्न भई मदु्दा दायर गनुन पने देस्िएमा अनसुन्धान अलधकृतले आफ्नो 
राय सवहत अनसुन्धानसँग सम्बस्न्धत सबदु र प्रमाण संलग्न लमलसल मदु्दा चल्न े
वा नचल्ने लनणनयको लागी सम्बस्न्धत सरकारी वकील कायानलय समक्ष पेश गनुन 
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको लमलसल प्राप्त भएकोमा सम्बस्न्धत 
सरकारी वकील कायानलयले उक्त ववषयमा मदु्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा 
उल्लेि गरी र मदु्दा चलाउन ु पने भए मदु्दा चलाउन ु पने व्यस्क्त तिा लनज 
उपरको अलभयोग, सजाय र अलभयोगपत्रमा ललन ुपने दाबी समेत उल्लेि गरी 
मदु्दा दायर गनन म्याद ननाघ्न े गरी अनसुन्धान अलधकृत समक्ष लमलसल वफतान 
पठाउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन सरकारी 
ववकलको कायानलयले प्राप्त लमलसल अध्ययन गदान सो ववषयमा िप अनसुन्धान 
गनुन पने देस्िएमा िप अनसुन्धान गनुन पने ववषयवस्त ुयवकन गरी सोको आधार 
र कारण सवहत अनसुन्धान अलधकृत समक्ष लमलसल वफतान पठाउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोस्जम कुनै ववषयमा िप अनसुन्धान गने गरी 
लमलसल प्राप्त भएकोमा अनसुन्धान अलधकृतले सो ववषयमा िप अनसुन्धान गरी 
मदु्दा दायर गनन प्रस्ताववत अलभयोगको मागदाबी सवहतको लमलसल पनु: सरकारी 
वकीलको कायानलयमा पेश गनुन पनेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोस्जम लमलसल प्राप्त भए पलछ सम्बस्न्धत सरकारी 
ववकल कायानलयले उपदफा (५) बमोस्जम मदु्दा चल्न ेवा नचल्ने लनणनय गरी 
अनसुन्धान अलधकृत समक्ष लमलसल वफतान पठाउन ुपनेछ। 

(९) उपदफा (५) वा (८) बमोस्जम सरकारी ववकल कायानलयबाट 
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मदु्दा चल्ने लनणनय भई लमलसल प्राप्त भएपलछ अनसुन्धान अलधकृतले नेपाल 
सरकारको नामबाट मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष मदु्दा दायर गनुन पनेछ।  

६३.  नेपाल सरकार वादी हनुे: यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ। 

६४.  कब्जा गररएका मालवस्तकुो व्यवस्िापन: (१) यस ऐन बमोस्जम सजाय हनुे 
कसरुसँग सम्बस्न्धत भई कब्जा गररएका र धनी पिा नलागेका वन पैदावार, 

औजार, हलतयार, सवारी साधन, चौपाया लगायतका मालवस्तकुो हकदार कुनै 
भए हकदाबी गनन आउन ुभनी अनसुन्धान अलधकृतले सबैले देख्न ेठाउँमा सात 
ददनको म्याद ददई सूचना टाँस गनुन पनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको मालवस्त ु उपर हकदाबी परेमा 
लनणनयको लालग मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ।  

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको मालवस्त ु उपर हकदाबी नपरेमा वा 
हकदाबी नपगु्ने ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालवस्त ुनेपाल सरकारको हनुेछ। 

६५.  सिी गली जाने वन पैदावार, मालवस्त ुर चौपाया लललाम गनन सवकने: (१) यस 
ऐन अन्तगनत सजाय हनुे कसरुको सम्बन्धमा कब्जा गररएका सिी गली जान े
वन पैदावार, मालवस्त ुवा संरक्षण प्रदान गनन नसवकन ेअवस्िाका वन पैदावार, 

मालवस्त ु वा चौपायालाई नस्जकको वन कायानलय वा सरुस्क्षत स्िानमा ल्याई 
लिलभजनल वन अलधकृतले मदु्दा हेने अलधकारीको अनमुलत ललई लललाम लबक्री 
गनन सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम लललाम लबक्रीबाट प्राप्त हनु आएको रकम 
त्यस्तो मदु्दा फैसला हुँदाका बित ठहरे बमोस्जम हनुे गरी धरौटीमा आम्दानी 
बाँलधनेछ। 

६६.  पूपनक्ष सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए 
तापलन यस ऐन बमोस्जम पक्राउ गररएको र एक वषन वा सोभन्दा बढी कैदको 
सजाय हनु सक्ने मदु्दाको अलभयोग लागेको व्यस्क्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट 
कसरुदार देस्िएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसरुदार देस्िन मनालसब मावफकको 
आधार देस्िएमा त्यस्तो व्यस्क्तलाई पूपनक्षका लालग िनुामा रािी कारबाही गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा लेस्िए देस्ि बाहेकका अरु व्यस्क्तको हकमा 
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लनजलाई हनु सक्न े कैद वा जररबानाको उपल्लो हदसम्मको नगद धरौटी वा 
जेिा जमानी ददए ताररिमा रािी र त्यस्तो धरौटी वा जमानी ददन नसकेमा 
िनुामा रािी मदु्दाको पूपनक्ष गनुन पनेछ।  

तर पटके कसरु गरी छ मवहनाभन्दा बढी कैद हनुे कसूदारलाई 
िनुामा रािी मदु्दाको पूपनक्ष गनुन पनेछ। 

(३) यस दफा बमोस्जम अलभयकु्तलाई पूपनक्षको लालग िनुामा रािी 
कारबाही गदान लनजलाई हनुसक्ने सजायको उपल्लो हदभन्दा बढी अवलध िनुामा 
राख्न पाइने छैन। 

६७.  मदु्दा हेने अलधकारी: (१) यस ऐन अन्तगनत दईु लाि रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
एक वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुे मदु्दा नेपाल सरकारको लिलभजनल वन 
अलधकृतले कारबाही र वकनारा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मदु्दाको कारबाही र वकनारा गदान ववशेष 
अदालत ऐन, २०५९ बमोस्जमको कायनववलध अपनाइनेछ। 

(३) यस ऐन अन्तगनत एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुे कसरुमा 
पक्राउ परेको व्यस्क्तलाई मदु्दाको अनसुन्धान गनन दजान पगेुको कमनचारीले 
मचुलु्का ििा गरी तत्काल जररबाना गरी छालिददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोस्जमको लनणनय उपर स्चि नबझु्ने 
पक्षले लनणनयको सूचना पाएको लमलतले पैंतीस ददनलभत्र सम्बस्न्धत स्जल्ला 
अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

६८.  बरामद भएका मालवस्त ुजफत हनुे: (१) कसैले यो ऐन बमोस्जम सजाय हनुे 
कसरु गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसरुसँग सम्बस्न्धत बरामद भएका बोझबाहक, 

औजार, हलतयार, चौपाया र अन्य साधनहरु जफत हनुेछन।्  

  (२) यस ऐन बमोस्जम सजाय हनुे कसरुको अनसुन्धानको लसललसलामा 
बरामद भएका बोझबाहक, औजार, हलतयार, चौपाया र अन्य साधनहरु मदु्दा हेने 
अलधकारीको अनमुलतमा लललाम लबक्री गरी प्राप्त रकम मदु्दा वकनारा 
नलागञु्जलेसम्म धरौटी िातामा राख् न सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापलन कसरुदार 
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बाहेक अन्य व्यस्क्तले जानी-जानी कसरुदारलाई सघाउ परु् याउन त्यस्तो सवारी 
साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनन ददएको अवस्िा अनसुन्धानबाट नदेस्िएमा वा 
पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पने बोझवाहक जफत गररने छैन र त्यस्तो 
कायन गनेलाई यस ऐन बमोस्जम हनुे सजायमा पचास हजार रूपैयाँसम्म िप 
सजाय हनुेछ। 

६९.  जफत भएका वनस्पलत तिा वनस्पलत स्रोतको व्यवस्िापन: नपेाल सरकार वा 
प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोस्जमको कसरुमा जफत भएको कुनै वनस्पलत तिा 
वनस्पलत स्रोतलाई शैस्क्षक तिा वैज्ञालनक अध्ययन, अनसुन्धान वा औषलधजन्य 
प्रयोग वा धालमनक कायनका लालग सावनजलनक संस्िा वा लनकायलाई उपलब्ध 
गराउन वा नि गनन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-१७ 

ववववध 

७०.  वृक्षारोपण र वन पैदावार आपूलतन: वृक्षारोपण कायनलाइन प्रवर्द्नन गनन, धालमनक 
कायन, ववपद् व्यवस्िापन, घर लनमानण, शव दहन तिा अत्यावश्यक ववकास लनमानण 
लगायतका कायनमा आवश्यक पने काठ दाउरा आपूलतनका लालग नेपाल सरकारले 
तोवकए बमोस्जम व्यवस्िा गनन सक्नेछ। 

७१.  नाका तोक्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन 
पैदावार आयात लनयानतको लालग नाका तोक्न सक्नेछ। 

७२.  वन पैदावारमा आधाररत उद्योगले जानकारी गराउन ुपने: कच्चा पदािनको रुपमा 
वन पैदावार प्रयोग गने उद्योगले उद्योग सञ्चालन गनुनपूवन सम्बस्न्धत लिलभजन वन 
कायानलयमा व्यावसावयक सम्भाव्यता तिा उत्पादन गने वस्त ुर सेवाको बारेमा 
जानकारी गराउन ुपनेछ।  

तर औद्योलगक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोस्जम लघ ु र 
घरेल ुउद्यमको रुपमा रहेका उद्यमहरुको हकमा यो प्रावधान लागू हनुे छैन। 

७३.  अन्तरतह समन्वय: (१) यस ऐनको कायानन्वयनलाइन प्रभावकारी तलु्याउन नेपाल 
सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बस्न्धत मन्त्रालय र सम्बस्न्धत स्िानीय 
तहका प्रलतलनलधहरु रहेको अन्तरतह समन्वय सलमलत गठन गनन सक्नेछ। 
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  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सलमलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ।  

७४.  अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै 
अनसुन्धानात्मक कायन गने कुनै संस्िालाइन अनसुन्धानात्मक कायनको लालग कुनै 
वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

तर मन्त्रालय मातहतका अध्ययन अनसुन्धान गने लनकायहरुको हकमा 
ववभागले वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको संस्िाले 
वनक्षेत्रको संरक्षण र ववकास हनुे गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गनुन पनेछ। 

(३) यस दफा बमोस्जम वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र अध्ययन तिा 
अनसुन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

७५.  वन बीउ उद्यान घोवषत गनन सक्ने: नेपाल सरकारले राविय वनको कुनै 
भागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा गनन सक्नेछ।  

७६.  कृवष वन प्रणाली अवलम्बन गनन सवकने: वनक्षेत्रको जग्गामा भ-ूउपयोगमा 
पररवतनन नहनुे गरी तोवकए बमोस्जम कृवष वन प्रणाली अवलम्बन गनन 
सवकनेछ। 

  स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लालग "कृवष वन" भन्नाले एउटै जग्गामा 
बहवुषीय रुि प्रजालतका सािै अन्नबाली वा फलफूल वा घाँसेबाली वा 
मत्स्यपालन वा पशपुालनलाई एकीकृत रुपमा िेती गने प्रणाली सम्झन ुपछन।  

७७.  प्रलतबन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
जैववक ववववधता, कुनै प्रजालतको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको 
लालग तोवकएका वन पैदावारका सिलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, लबक्री 
ववतरण वा ववदेश लनकासीमा प्रलतबन्ध लगाउन सक्नेछ। 

७८.  असल लनयतले काम गरेकोमा बचाउ: यस ऐनले ददएको अलधकारको प्रयोग 
असल लनयतले गरेकोमा कुनै पलन सरकारी कमनचारी व्यस्क्तगत तवरले 
उिरदायी हनुे छैन। 

७९.  सरुाकीलाई परुस्कार ददने: यस ऐन बमोस्जमको कसरु हनु लागेको सरुाक ददने 
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वा अपराधी पक्राउ गनन सहयोग गने संस्िा वा व्यस्क्तलाई कसरुदारलाई हनुे 
जररबानाको दश प्रलतशत परुस्कार स्वरुप ददइनेछ।  

८०.  अनगुमन तिा मूल्यािन: (१) यस ऐन बमोस्जम हनुे वनको संरक्षण ववकास र 
उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनगुमन तिा मूल्यािन गनन 
सक्नेछ।  

  (२) प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशलभत्रको वन व्यवस्िापनको सम्बन्धमा 
समय समयमा अनगुमन तिा मूल्यािन गरी सोको प्रलतवेदन मन्त्रालयलाई समेत 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

  (३) लिलभजनल वन अलधकृतले स्जल्लालभत्र ववलभन्न वन व्यवस्िापन 
पर्द्लत अपनाई व्यवस्िापन भएका वनको अनगुमन तिा मूल्यािन गरी सोको 
प्रलतवेदन मन्त्रालय तिा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

  (४) अनगुमन तिा मूल्यािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ।  

८१.  अलधकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यस ऐन बमोस्जम आफूलाई प्राप्त केही 
अलधकार आफू मातहतका कुनै लनकाय वा अलधकारीले प्रयोग गनन पाउन ेगरी 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।  

८२.  प्रचललत कानून बमोस्जम हनुे: यो ऐनमा लेस्िए जलत कुरामा यस ऐन बमोस्जम 
र अरुमा प्रचललत कानून बमोस्जम हनुेछ। 

८३.  लनयम बनाउने अलधकार: यस ऐनको कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
लनयमहरु बनाउन सक्नेछ।  

८४.  कायनववलध वा लनदेस्शका बनाउन सक्ने: यो ऐन तिा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
लनयमको कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक कायनववलध वा लनदेस्शका 
बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

८५.  ऐन कायानन्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले पाँच वषनपलछ मन्त्रालयले 
ऐन कायानन्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गनेछ।  

८६.  िारेजी र बचाउ: (१) वन ऐन, २०४९ िारेज गररएको छ।  

(२) वन ऐन, २०४९ बमोस्जम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन 
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बमोस्जम भए गरेको मालननेछ। 

८७. मदु्दा सने: वन ऐन, २०४९ बमोस्जम स्जल्ला वन अलधकृत समक्ष ववचाराधीन  

मदु्दा, लनवेदन प्रलतवेदन तिा सोसँग सम्बस्न्धत लमलसल दफा ६७ बमोस्जमको 
मदु्दा हेने अलधकारी समक्ष सनेछ।  

भदौ ५, २०७६ मा बसेको प्रलतलनलध सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरेको, भदौ 
२६, २०७६ मा बसेको राविय सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरी वफतान 
पठाएको र असोज १, २०७६ मा बसेको प्रलतलनलध सभाको बैठकले राविय सभाको 
संशोधन सवहत यो ववधेयकलाई पनुः पाररत गरेको व्यहोरा नेपालको संववधानको धारा 
११३(१) बमोस्जम प्रमास्णत गदनछु।  

 

 
......................... 
कृष्ण बहादरु महरा 
    सभामिु 
  प्रलतलनलध सभा 
 
 
 
 

 
 

प्रलतलनलध सभाका सभामिुबाट प्रमास्णत यो ववधेयक  
नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) 
बमोस्जम प्रमाणीकरण गदनछु। 

 

 

 

                (ववद्यादेवी भण्िारी) 
लमलतः 2076/06/27          रािपलत 


