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प्रदेश याङ्जिम वन ऐन, २०७६  
प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

२०७६।०६।०२ 

सॊशोधन गने ऐन 

1. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७     २०७७।०४।१६ 

2. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९    २०७९।०४।३० 

      

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. १५ 

प्रदेशङ्झबरको याङ्जिम वनको सॊयऺण य सङ्टव्मवस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: वनऩैदावायको आवश्मकताको ऩङ्चयऩूती, सदङ्टऩमोग, स्वस्थ 
वातावयण प्रवर्द्नन य वातावयणीम सेवा प्रवाह गनन याङ्जिम वन, ब-ूतथा 
जराधाय, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, वन्मजन्तङ्ट तथा वनस्ऩङ्झतको सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग सभङ्टदामद्वाया व्मवङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ वन व्मवस्थाऩन 
ऩर्द्ङ्झत पऩनाइन प्रदेशको सभदङ्जर्द्, साभाङ्ञजक तथा आङ्झथनक ङ्जवकासभा टेवा 
ऩङ्टर् माउन य ङ्झनजी तथा सावनजङ्झनक जगागाभा वनको ङ्जवकास य प्रफर्द्ननको 
राङ्झग कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकारे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद- १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ ×प्रदेश याङ्जिम 
वन ऐन, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे पको पथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
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(क) "आखेटोऩहाय" बङ्ङारे वन्मजन्तङ्टहरुको 
ङ्ञजवीत वा भदत शयीय वा ऩङ्जहचान गनन 
सङ्जकने पवस्थाभा यहेको ङ्झतनीहरुको 
शयीयको कङ्ट नै पङ्ग सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ख) "कामनमोजना" बङ्ङारे वातावयणीम सन्तङ्टरन 
कामभ याखी वनको ङ्जवकास, सॊयऺण तथा 
वनऩैदावायको उऩमोग य ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन 
तमाय गङ्चयएको मस ऐन फभोङ्ञजभ स्वीकद त 
वन सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामनमोजना सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ग)  "खङ्झनजजन्म वनऩैदावाय" बङ्ङारे वन ऺेरभा 
ब-ूसतह वा बगूबन ङ्झबर ऩाइने वा वनऺेर 
ङ्झबर बएय फगाने खोरा वा नदीभा यहेको वा 
ऩाइएको ऩेट्रोङ्झरमभ य गामाॉस ऩदाथन फाहेक 
चट्टान, भाटो, ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा वा कङ्ट नै 
ङ्झनङ्ञित बौङ्झतक गङ्टण तथा तत्वको 
यासामङ्झनक सङ्ञम्भश्रणमङ्टक्त पप्राङ्गाङ्चयक 
(इनपगानङ्झनक) ऩदाथन सम्झनङ्ट ऩछन। 

(घ)   "गैयकाष्ठ वनऩैदावाय" बङ्ङारे काठ य दाउया 
वा काष्ठजन्म फाहेक वनभा यहेका, ऩाइएका 
वा वनफाट ल्माइएका सफै वनऩैदावाय 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे जडीफङ्टटी 
सभेतराइन जनाउॉनेछ। 

(ङ)   "गैय-व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन" बङ्ङारे 
गङ्चयफीका येखाभङ्टङ्झन यहेका सभङ्टदामराई आम 
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आजननका ङ्झनङ्झभत्त दपा ५१ फभोङ्ञजभ 
कफङ्टङ्झरमती वनको रुऩभा प्रदान गङ्चयएको 
याङ्जिम वन सम्झनङ्ट ऩछन। 

(च)  "ङ्ञचङ्झडमाखाना" बङ्ङारे सॊयऺण ङ्ञशऺा, 
भनोयञ्जन, प्रजनन,् वॊशाणङ्ट स्रोतको सॊयऺण, 
पध्ममन तथा पनङ्टसन्धान गने उद्देश्मरे 
जीवजन्तङ्टहरु ऩयस्थानभा प्रदशननभा याखी 
व्मवस्थाऩन गङ्चयएको स्थान सम्झनङ्ट ऩछन य 
सो शब्दरे पन्तयानङ्जिम भान्मता पनङ्टसाय 
स्थाऩना गङ्चयने प्राणी उद्यान (जङ्टरोङ्ञजकर 
गाडेन) सभेतराई जनाउॉछ। 

(छ)  "जराधाय" बङ्ङारे प्रङे्झसङ्जऩटेशन वा ऩानी 
एकीकद त बई एउटै ङ्झनकासफाट फगान े
ऩानीढरो ऺेर सम्झनङ्ट ऩछन। सो शब्दरे 
कङ्ट नै नदी, खोरा, खोल्सा आङ्छदराई 
ङ्झनकासको आधाय भानी त्मस्तो फहाव 
सॉगसॉगैको य सोबन्दा भाङ्झथल्रो ऺेर 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(ज)  "जैङ्जवक भागन" बङ्ङारे वन्मजन्तङ्टहरु एक 
फासस्थानफाट पको फासस्थानभा आवत-
जावत गने फाटो सम्झनङ्ट ऩछन। 

(झ)   "टाॉचा" बङ्ङारे काठ वा खडा रुखभा 
रगाइने छाऩ, ङ्ञचन्ह वा ङ्झनशाना सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ञ)   "ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद त" बङ्ङारे ङ्झडङ्झबजन 
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वन कामानरमको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट)   "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे 
मस ऐन पन्तगनत फनेको ङ्झनमभहरुभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ठ) "धाङ्झभनक वन" बङ्ङारे दपा ५५ फभोङ्ञजभ 
ऩयाऩूवनकारदेङ्ञखको ऐङ्झतहाङ्झसक ऩङ्जवर 
धाङ्झभनक स्थरको य त्मस वङ्चयऩङ्चयको वनको 
सॊयऺणका राङ्झग प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ 
स्थाङ्जऩत कङ्ट नै धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा 
सभङ्टदामराई सङ्टङ्ञम्ऩएको याङ्जिम वनको 
ङ्झनङ्ञित ब-ूबाग सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ड)  "नदीजन्म ऩदाथन" बङ्ङारे मस प्रदेशको नदी, 
खोरा, खोल्सी, खहये, फाढी ऩङ्जहयोरे फगाई 
ल्माई नदी, खोल्सा य खहयेको ङ्जकनाय तथा 
आसऩासका वन ऺेर वा सावनजङ्झनक जगागा 
वा नदी उकास ऺेर वा ङ्झनजी जगागाभा 
ङ्झथङ्झिएको ढङ्टॊगा, िाबेर, वारङ्टवा, ङ्झगट्टी, 
ङ्झभस्कट, बस्कट, गेिान, भाटो सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ढ)   "ङ्झनजी वन" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको हक ऩङ्टगाने ङ्झनजी 
जगागाभा रगाई हङ्टकानएको वा सॊयऺण 
गङ्चयएको वन सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ण)      "ङ्झनदेशनारम" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको वन 
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ङ्झनदेशनारम सम्झनङ्ट ऩछन। 

(त) "ऩट्टावारा" बङ्ङारे दपा 49 फभोङ्ञजभ वन 
सम्फन्धी ऩट्टा प्राप्त गने व्मङ्ञक्त वा  सॊस्था 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(थ)     "ऩमानऩमनटन" बङ्ङारे वन, वन्मजन्तङ्ट, 
वातावयण रगामत प्राकद ङ्झतक य साॉस्कद ङ्झतक 
सम्ऩदाभा आधाङ्चयत प्रकद ङ्झतभैरी ऩमनटकीम 
गङ्झतङ्जवङ्झधराइन सम्झनङ्ट ऩछन। सो शब्दरे 
ऩमानऩमनटनराइन रङ्ञऺत गयी सञ्चारन गङ्चयने 
ङ्जक्रमाकराऩहरुराइन सभेतराई जनाउॉछ। 

(द)   "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश  सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ध)   "प्रदेश वन ङ्झनदेशक" बङ्ङारे वन 
ङ्झनदेशनारमको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछन। 

(न)   "प्रदेश सयकाय" बङ्ङारे फागभती प्रदेशको 
सयकाय सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ऩ) "पाट्टपङ्ट ट्ट रुख बएको" बङ्ङारे दश 
प्रङ्झतशतबन्दा कभ छर घनत्व बएको वन 
ऺेर सम्झनङ्ट ऩदनछ। 

(प)   "भन्रारम" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको वन 
सम्फन्धी कामन ङ्ञजम्भेवायी यहेको भन्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 



 

7 

 

(फ)   "याङ्जिम वन" बङ्ङारे प्रदेशङ्झबर यहेका 
साभङ्टदाङ्जमक वन, धाङ्झभनक वन, कवङ्टङ्झरमती 
वन, सॊयङ्ञऺत वन य प्रदेश सयकायद्वाया 
व्मवङ्ञस्थत वन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे 
वनरे घेङ्चयएको वा वनको छेउछाउभा 
यहेको ऩती वा ऐरानी जगागा तथा वनङ्झबर 
यहेका फाटो, ऩोखयी, तार वा खोरानारा य 
फगय सभेतराइन जनाउॉछ। 

(ब)   "वन" बङ्ङारे ऩूणन वा आॊङ्ञशक रुऩभा 
रुखहरु वा फङ्टट्यानरे ढाङ्जकएको ऺेर 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(भ)   "वन व्मवस्थाऩन ऩर्द्ङ्झत" बङ्ङारे याङ्जिम 
वनको व्मवस्थाऩनका राङ्झग पऩनाइएका 
सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन, चकरा वन, 
सॊयङ्ञऺत वन, साभङ्टदाङ्जमक वन, धाङ्झभनक वन, 
व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन, गैयव्मवसाङ्जमक 
कफङ्टङ्झरमती वनराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(म)   "वन सम्फन्धी ऩट्टा" बङ्ङारे दपा 49 

पन्तगनत प्रदान गङ्चयएको ऩट्टा सम्झनङ्ट ऩछन। 

(य)  "वन ऺेर" बङ्ङारे ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वको हक 
बोगको य प्रचङ्झरत कानूनरे पन्मथा 
व्मवस्था गयेको फाहेकको वन ङ्झसभाना 
रगाइएको वा नरगाइएको वनरे घेङ्चयएको 
वा वनङ्झबर यहेको वा वनसॉग जोङ्झडएको 
घाॉसे भैदान, खकन , ङ्जहउॉरे ढाकेको वा 
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नढाकेको नाङ  गो ऩहाड, फाटो, ऩोखयी, तार 
तरैमा, ङ्झसभसाय, नदी, खोरानारा, फगय, ऩती 
वा ऐरानी जगागारे ओगटेको ऺेर सभेत 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(र)   "वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह" बङ्ङारे याङ्जिम वनको 
ङ्झसभाना छङ्टट् माउन रगाइएको काठ, ढङ्टङ्गा, 
ङ्झसभेन्ट वा परु कङ्ट नै वस्तङ्टको खम्फा वा 
ङ्ञचन्हऩट सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ जगागा नाऩजाॉच गयी तमाय 
गयेको नक्साभा पङ्जित वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह 
सभेतराइन जनाउॉनेछ। 

(व)   "वनऩैदावाय" बङ्ङारे वनभा यहेको वा 
ऩाइएको वा वनफाट ल्माइएको देहामको 
ऩैदावाय सम्झनङ्ट ऩछन्- 

(१) काठ, दाउया, गोर, खैयकच, 
खोटो, काठको तेर, फोक्रा, 
घाॉस, राहा, ङ्जऩऩरा, ङ्जऩऩरी वा 

(२) रुख, ङ्झफरुवा, ऩात, डाॉठ, पर, 
फीज, पूर, बवूा, जया, गानो, 
फोक्रा, गभ येङ्ञजन, रोहवान, 
जङ्गरी जडीफङ्टटी, वनस्ऩङ्झत 
तथा ङ्झतनका ङ्जवङ्झबङ्ङ बाग वा 
सूक्ष्भ पङ्ग  वा 

(३) चट्टान, भाटो, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा वा पन्म खङ्झनज जन्म 
ऩदाथन वा 
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(४) वन्मजन्तङ्ट वा ऩशङ्टऩन्छी वा 
वन्मजन्तङ्टको आखेटोऩहाय।  

(श)  "वातावयणीम सेवा" बङ्ङारे वन ऺेरको 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारीफाट प्राप्त हङ्टने देहाम 
फभोङ्ञजभको सेवा य सोफाट प्राप्त हङ्टने राब 
सम्झनङ्ट ऩछन्- 

(१) काफनन सङ्ञञ्चङ्झत, 

(२) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, 

(३) जरचक्र प्रणारी, 

(४) ऩमानऩमनटन, 

(५)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभको पन्म 
राब। 

(ष) "व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन" बङ्ङारे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत कङ्ट नै 
सॊस्था, वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योग वा 
सभङ्टदामराई दपा ४7 फभोङ्ञजभ 
उद्देश्महरुका राङ्झग कफङ्टङ्झरमती वनको 
रुऩभा प्रदान गङ्चयएको याङ्जिम वन सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

(स) "सफ-ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम" बङ्ङारे 
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम पन्तगनतको वन 
कामानरम सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ह)  "सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन" बङ्ङारे 
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ऩङ्चयच्छेद- ३ फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायरे 
व्मवस्थाऩन गने याङ्जिम वन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ऺ) "साभङ्टदाङ्जमक वन" बङ्ङारे साभङ्टङ्जहक ङ्जहतका 
राङ्झग वनको ङ्जवकास, सॊयऺण य उऩमोग 
गनन दपा ३३ फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहराई सङ्टङ्ञम्ऩएको याङ्जिम वन 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(र)  "ङ्झसभसाय" बङ्ङारे बङू्झभगत जरस्रोतफाट वा 
वषानतका कायण ऩानीको ऩङ्चयभाण यहने वा 
प्राकद ङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभनत, स्थामी वा 
पस्थामी, जभेको वा फगेको, स्वच्छ वा 
नङ्टङ्झनरो ऩानी बएको धाङ्जऩरो जङ्झभन 
(स्वाम्ऩ), दरदरे जङ्झभन (भासन), नदीफाट 
प्रबाङ्जवत जङ्झभन (ङ्चयबयाइन पल्डप्रेन), तार 
(रेक), ऩोखयी (ऩोण्ड) य जरबण्डाय ऺेर 
(वाटय स्टोयेज एङ्चयमाज) सभेतराइन 
जनाउॉछ। 

(ऻ)   ...........  

(ऻ१.) "स्थानीम तह" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका, 
नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका, 
भहानगयऩाङ्झरका य ङ्ञजल्रा सबा सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया ङ्ञझङ्जकएको।     
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ऩङ्चयच्छेद- २ 

याङ्जिम वनको सीभा ङ्झनधानयण य पन्म व्मवस्था 

३. वन ङ्झसभाना रगाउन सङ्जकन:े ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे प्रचङ्झरत 
सॊघीम वन ऐनभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ मस ऩङ्चयच्छेदभा 
रेङ्ञखएको कङ्ट याहरुका पधीनभा यही आफ्नो कामन ऺेरको 
याङ्जिम वनको ङ्झसभाना छङ्टटमाई वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह रगाउन 
सक्नेछ। 

४. जगागा प्राप्त गने सूचना: (१) दपा ३ फभोङ्ञजभ याङ्जिम वनको 
ङ्झसभाना छङ्टट्याउॉदा सो वन वा त्मसको ङ्झसभानाको सॊयऺणका 
ङ्झनङ्ञम्त ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे सो वनङ्झबरको वा सो वनको 
ङ्झसभानासॉग जोङ्झडएको सावनजङ्झनक वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको ङ्झनजी 
जगागा य सो जगागाभा फनेको घय, छाप्रो सभेत वनको ङ्झसभाना 
ङ्झबर ऩायी छङ्टट्याउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रमोजनका राङ्झग 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे भन्रारमको ऩूवन स्वीकद ङ्झत ङ्झरई 
सोको कायण य त्मस्तो जगागा प्राप्त गने कङ्ट याको सावनजङ्झनक 
सूचना सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको घय दैरोभा, सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको कामानरमभा य सो जगागा 
बएको स्थानभा सफैरे देख्न ेगयी टाॉस गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचनाभा देहामका 
कङ्ट याहरु सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) प्राप्त गङ्चयने जगागा वा घय, छाप्रोरे 
ओगटेको ऺेरपर य चाय ङ्जकल्रा तथा 
जगागाको ङ्जकङ्झसभ, 
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(ख) त्मस्तो जगागाभा हकदैमा बएको वा 
बोगचरन गङ्चययहेका सयोकायवारा 
व्मङ्ञक्तहरुरे उक्त सूचना टाॉस बएको 
ङ्झभङ्झतरे फाटोको म्माद फाहेक सत्तयी 
ङ्छदनङ्झबर ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद त 
सभऺ आफ्ना हकबोगका प्रभाण सङ्जहत 
ऺङ्झतऩूङ्झतनको भाग दावी गयी दयखास्त 
ङ्छदन आउनङ्ट ऩने य सो म्माद ङ्झबर 
दयखास्त ङ्छदन नआएभा ऩङ्झछ कङ्ट नै 
उजङ्टय रागाने छैन बङ्ङे कङ्ट या। 

५. घय जगागा प्राप्त गने कङ्ट याभा उजङ्टय गने: (१) दपा ४ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ घय जगागा प्राप्त गङ्चयने कङ्ट याको सूचना 
टाॉस बएकोभा सो सूचनाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े सयोकायवारा 
व्मङ्ञक्तरे सो सूचना टाॉस बएको ङ्झभङ्झतरे फाटोको म्माद फाहेक 
ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर ङ्झनदेशनारमभा उजङ्टय ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको उजूयीभा आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गयी ङ्झनदेशनारमरे ङ्झनणनम गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशनारमरे गयेको 
ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्झनणनमको सूचना 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च पदारतभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

६. भङ्टआब्जा वा ऺङ्झतऩूङ्झतन यकभ ङ्झनधानयण य ङ्जवतयण: (१) मस 
ऩङ्चयच्छेद पन्तगनत प्राप्त गङ्चयने घय, छाप्रो य जगागाको भङ्टआब्जा 
वा ऺङ्झतऩूङ्झतन यकभको ङ्झनधानयण प्रचङ्झरत जगागा प्राङ्झप्त सम्फन्धी 
कानून फभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतनको यकभ 
ङ्झनधानयण बएऩङ्झछ ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे त्मस्तो यकभ ङ्झरन 
आउनङ्ट बनी सयोकायवाराराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण गङ्चयएको 
भङ्टआब्जा वा ऺङ्झतऩूङ्झतनको यकभ  ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
सयोकायवारा व्मङ्ञक्तराई सयकायी कोषफाट ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचना ऩाएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर ऺङ्झतऩूङ्झतनको यकभभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने 
व्मङ्ञक्तरे भन्रारम सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ। त्मस्तो 
ऩङ्टनयावेदनभा भन्रारमफाट बएको ङ्झनणनम पङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

(5) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचना ऩाएको वा 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनणनम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषनङ्झबर 
उक्त ऺङ्झतऩूङ्झतनको यकभ ङ्झरन नआएभा सो यकभ सयकायी 
कोषभा जम्भा हङ्टनेछ। 

७. घय जगागा कब्जाभा ङ्झरन:े दपा ६ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
ऺङ्झतऩूङ्झतनको यकभ ङ्झनधानयण बएको सूचना ङ्छदएऩङ्झछ उक्त घय 
जगागा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे कब्जाभा ङ्झरन सक्नेछ य सो 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञख उक्त घय जगागा प्रदेश सयकायको स्वाङ्झभत्वभा 
हङ्टनेछ। 

८. याङ्जिम वनको ङ्झसभानाङ्झबर ङ्झनजी जगागा ऩानन य प्राप्त गननभा 
प्रङ्झतफन्ध: मस ऩङ्चयच्छेदभा पन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्झनजी जगागा वा घय, छाप्रो याङ्जिम वनको ङ्झसभाना 
ङ्झबर ऩादान वा त्मस्तो जगागा वा घय, छाप्रो प्राप्त गदान देहामभा 
रेङ्ञखएको कङ्ट याहरुका पधीनभा यही गनङ्टन ऩनेछ्- 

(क) याङ्जिम वन फाङ्जहय यीतऩूवनक दतान आवाद 
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बैसकेको ङ्झनजी जगागा य त्मस्ता जगागाभा यहेका 
घय, छाप्रो बए सो सभेत याङ्जिम वन वा 
त्मसको ङ्झसभानाको सॊयऺणका राङ्झग प्राप्त गनन 
पत्मावश्मक बएभा फाहेक प्राप्त गङ्चयने छैन,  

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ जगागा प्राप्त गदान कङ्ट नै एकै 
व्मङ्ञक्तको जगागाभध्मे तयाई वा ङ्झबरी भधेश बए 
दङ्टई ङ्झफगाहा य उऩत्मका य ऩहाडभा बए चाय 
योऩनी बन्दा फढी जगागा प्रदेश सयकायको ऩूवन 
स्वीकद ङ्झत फेगय प्राप्त गङ्चयने छैन य तयाई वा 
ङ्झबरी भधेशभा ऩाॉच ङ्झफगाहा य उऩत्मका य 
ऩहाडभा दश योऩनी बन्दा फढी त्मस्तो जगागा 
सो जगागाधनीको भन्जङ्टयीरे फाहेक कङ्ट नै ऩङ्झन 
पवस्थाभा प्राप्त गनन सङ्जकने छैन, 

(ग) चायैङ्झतय याङ्जिम वनरे घेङ्चयएको वा याङ्जिम 
वनङ्झबरको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको नाभभा दतान 
बैयाखेको जगागा वा घय, छाप्रो जङ्झतसङ्टकै बए 
ऩङ्झन प्राप्त गयी याङ्जिम वनको ङ्झसभानाङ्झबर ऩायी 
छङ्टट  माउन सङ्जकनेछ। 

९. ऩङ्टयै जगागा प्राप्त गने: मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ जगागाको केही 
बाग ङ्झरन ेकायफाही गदान सो जगागाको धनीरे ऩङ्टयै जगागा वा 
घय, छाप्रो सयकायफाट ङ्झरइमोस ् बनी ङ्झनवेदन गयेभा य उक्त 
स्थानभा ङ्झनवेदकको केवर दङ्टई ङ्जवगाहा वा सो बन्दा कभ 
जगागा यहेछ बने सो जगागाको केही बाग भार ङ्झरन े गनङ्टन 
हङ्टॉदैन। ऩूयै जगागा वा घय, छाप्रो मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ गयी 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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१०. पदारतरे ऩाए सयहको पङ्झधकाय हङ्टन:े मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ 
आपू सभऺ ऩेश हङ्टन आएको कङ्ट नै कङ्ट याको ङ्झनणनम गननका 
राङ्झग सयोकायवारा व्मङ्ञक्तहरु य ङ्झनजहरुको साङ्ञऺहरुराई 
ङ्ञझकाउने, फङ्टझ्ने, म्माद तायेख ङ्छदने य ङ्झनजहरुफाट ङ्झरखत 
गयाउने सभेत भन्रारम, ङ्झनदेशनारम, ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद त 
य प्रचङ्झरत जगागा प्राङ्झप्त सम्फन्धी कानूनभा तोङ्जकएको 
सङ्झभङ्झतराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ पदारतरे ऩाए सयहको 
पङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

११. ङ्झनजी जगागाको रगत काट्न:े (१) मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्तको ङ्झनजी जगागा प्राप्त गयी याङ्जिम वनङ्झबर ऩायी 
छङ्टट  माइएऩङ्झछ त्मसयी प्राप्त गङ्चयएको ङ्झनजी जगागाको ऺेरपर, 
साॉध, ङ्जकल्रा, भौजा इत्माङ्छद सफै ङ्जववयण खोरी ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे सम्फङ्ञन्धत भारऩोत वा गाउॉऩाङ्झरका वा नगय 
कामनऩाङ्झरकाको कामानरमराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सो 
फभोङ्ञजभ भारऩोत वा गाउॉऩाङ्झरका वा नगयकामनऩाङ्झरकाको 
कामानरमरे ऩङ्झन जगागाको भारऩोत वा कयको रगत कट्टा गनन 
कायफाही गयी त्मसको जानकायी प्रदेश सयकाय य 
ङ्झनदेशनारमभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगत कट्टा हङ्टने 
जगागाको धनीरे सो जगागा याङ्जिम वन ङ्झबर ऩायी छङ्टट्याएको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सो जगागाको भारऩोत वा परु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कय 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने छैन। 

१२. फर प्रमोग गनन सक्न:े ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे मस ऩङ्चयच्छेद 
फभोङ्ञजभ कायफाही गदान वा जगागा वा घय, छाप्रो कब्जाभा 
ङ्झरॉदा कसैरे फाधा ङ्जवयोध गयेभा आवश्मक फर प्रमोग गनन 
सक्नेछ। 
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१३. जगागा दतान गनन नहङ्टन:े (१) याङ्जिम वनङ्झबरको जगागा कसैरे 
ऩङ्झन दतान गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको जगागा दतान गये 
गयाएको ऩाइएभा दतान स्वत् फदय हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दतान फदय बएको 
जगागाको ङ्जववयण भन्रारमभा ऩठाउनङ्टका साथै रगत कट्टा गनन 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे सम्वङ्ञन्धत भारऩोत वा गाउॉऩाङ्झरका 
वा नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरमराई रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
त्मसयी रेखी आएको सात ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत भारऩोत वा 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको कामानरमरे रगत कट्टा गयी 
सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

  (४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा पङ्ञघ कसैरे याङ्जिम 
वनको कङ्ट नै बाग नेऩार सयकायको स्वीकद ङ्झत फेगय गैयकानूनी 
रुऩरे दतान गयाएको यहेछ बने त्मस्तो दतान ऩङ्झन मो ऐन 
प्रायम्ब बएऩङ्झछ स्वत् फदय हङ्टनेछ य त्मस्ता दतानको रगत 
कट्टा गङ्चयनेछ। 

(५) याङ्जिम वनङ्झबरको जगागा कसैरे दतान गये 
गयाएभा प्रचङ्झरत सॊघीम वन ऐनभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टनेछ। 

१४. फस्ती स्थानान्तयण गनन सक्न:े (१) याङ्जिम वनको सॊयऺणका 
राङ्झग कङ्ट नै फस्ती वा गाउॉ नै स्थानान्तयण गनन आवश्मक 
ठानेभा प्रदेश सयकायरे मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा 
पऩनाई स्थानान्तयण गनन सक्नछे। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानान्तयण हङ्टने फस्ती 
पन्मर वन ऺेरभा नै याख्नङ्ट ऩने बएभा प्रदेश सयकायरे नेऩार 
सयकायको सहभङ्झतभा आवश्मक ङ्झनणनम गनन सक्नेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ वा मो ऐन प्रायम्ब 
हङ्टन ङ्टपङ्ञघ वन ऐन, २०४९ फभोङ्ञजभ स्थामी रूऩभा फसोफास य 
ऩङ्टनवानस गङ्चयएका जगागाहरुभा त्मस्तो जगागा प्रदान गदानको 
फखतदेङ्ञख नै यहेका रुखहरु सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यहनेछन।् 
त्मस्ता रुखहरु प्रदेश सयकायरे मथासम्बव चाॉडो हटाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

१५. याङ्जिम वनभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई हक प्राप्त नहङ्टन:े (१) नेऩार 
सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा  ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तफाट 
ऩट्टा, ऩङ्टजी वा प्रभाणऩर प्राप्त गयी वा परु कङ्ट नै प्रकायरे हक 
वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त गयेकोभा फाहेक कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई याङ्जिम 
वनभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हक वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त हङ्टने छैन। 

(२) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तको आदेश फभोङ्ञजभ फाहेक कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याङ्जिम वनभा आपूरे ऩाएको हक वा 
सहङ्टङ्झरमत परु कसैराइन ङ्झफक्री फन्धक, दान दातव्म वा सट्टा 
गयी वा परु कङ्ट नै प्रकायरे हक छोङ्झडङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन। 

१६. याङ्जिम वन ऺरेभा प्रवेश ङ्झनषधे: वन सॊयऺणको दृङ्जिकोणफाट 
आवश्मक देङ्ञखएभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे भन्रारमको 
स्वीकद ङ्झत ङ्झरई याङ्जिम वनको कङ्ट नै बागभा ङ्झनङ्ञित सभमका 
राङ्झग सूचना प्रकाङ्ञशत गयी प्रवेश ङ्झनषधे गनन सक्नेछ। 

तय ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे तोङ्जकङ्छदएको फाटोफाट 
आवत जावत गनन मसरे कङ्ट नै प्रङ्झतफन्ध रगाएको भाङ्झनने 
छैन।  
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१७. याङ्जिम वनको व्मवस्थाऩन: (१) ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
आफ्नो कामन ऺेरको याङ्जिम वनको यणनीङ्झतक मोजना तमाय 
गयी ङ्झनदेशनारमफाट स्वीकद त गयाई कामानन्वमन गनङ्टन ऩनेछ। 
यणनीङ्झतक मोजना फनाउॉदा साभङ्टदाङ्जमक वनका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई 
सभेत सहबागी गयाइनेछ। 

(२) ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे याङ्जिम वनको 
व्मवस्थाऩन सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन, चकरा वन, सॊयङ्ञऺत 
वन, साभङ्टदाङ्जमक वन, धाङ्झभनक वन, गैय-व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती 
वन य व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वनको वन व्मवस्थाऩन ऩर्द्ङ्झत 
पऩनाई गनेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे आवश्मक ठानेभा वन 
व्मवस्थाऩन ऩर्द्ङ्झत पऩनाई व्मवस्थाऩन बइयहेको एउटा 
याङ्जिम वनको केही बाग वा ऩङ्टयै बागराई कङ्ट नै पको वन 
व्मवस्थाऩन ऩर्द्ङ्झत पऩनाई व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वन व्मवस्थाऩन गदान 
वन्मजन्तङ्टको वासस्थान व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक 
ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वन, 
सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन, चक्रा वन, सॊयङ्ञऺत वन 

व्मवस्थाऩन गदान ङ्झसङ्ञल्बकल्चय य वन व्मवस्थाऩनको 
ङ्झसर्द्ान्तभा यही कामनमोजना फनाई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
स्वीकद त गयाई ढराऩडा, सङ्टकेका, भयेका  य उभेय ऩङ्टगेका फङ्टढा 
रुखहरु हटाइनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामनमोजना कामानन्वमन 
गदान कामानन्वमन गने ङ्झनकाम वा उऩबोक्ता सभूहरे 
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ऩङ्टननउत्ऩादनको सङ्टङ्झनङ्ञितता तथा वनको सॊयऺण य सम्फर्द्नन 
गनङ्टन ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामनमोजना फनाउॉदा 
ऩहाडी ऺेरभा हैङ्झसमत ङ्झफिकेो वनभा वैऻाङ्झनक पध्ममन 
पनङ्टसन्धानको आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी 
प्रजाङ्झत रुऩान्तयण गनन सङ्जकनेछ। 

१८. वनऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयण: (१) प्रदेश सयकायरे 
वनऩैदावायभध्मे काठ य दाउयाको ङ्झफक्री ङ्जवतयण य आऩूङ्झतनका 
राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सॊयचना तमाय गयी व्मवस्था 
गनेछ। 

 (२) प्रदेश सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कच्चा 
ऩदाथन उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(३) वनऩैदावायको उऩमोग गनन, हटाउन वा ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण गनन, ङ्झनकासी गनन वा ओसाय ऩसाय गनन तोङ्जकएको 
ङ्झनकाम वा पङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ इजाजत ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ इजाजत ङ्छदइने वन 
ऩैदावायको भूल्म वा दस्तङ्टय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१९. पध्ममन पनङ्टसन्धानका राङ्झग वनऺरे उऩरब्ध गयाउन सक्न:े 
(१) पध्ममन, पनङ्टसन्धान वा शैङ्ञऺक प्रदशनन गने पङ्झबप्रामरे 
सयकायी स्वाङ्झभत्वभा यहेका पनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम, 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा शैङ्ञऺक सॊस्थारे वनऺेर भाग गयेभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमाको आधायभा भन्रारमरे सोही प्रमोजनका 
राङ्झग ङ्झनङ्ञित पवङ्झध तोकी याङ्जिम वनको कङ्ट नै बाग उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाइएको 
वन ऺेरको तोङ्जकएको दस्तङ्टय प्रदेश सयकायराइन फङ्टझाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

२०. पध्ममन पनङ्टसन्धानका राङ्झग पनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) याङ्जिम 
वन ऺेरङ्झबर वन, वनस्ऩङ्झत तथा वन्मजन्तङ्टका राङ्झग पध्ममन, 
पनङ्टसन्धान तथा नभङ्टना सिरन गनन चाहने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ पनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नभङ्टना सिरन गनन 
चाहने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय प्रदेश 
सयकायराइन फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

२१. जडीफङ्टटी पनङ्टसन्धान केन्र स्थाऩना गनन सङ्जकन:े प्रदेश 
सयकायरे जडीफङ्टटी तथा सङ्टगङ्ञन्धत वनस्ऩङ्झतको पध्ममन, 
पनङ्टसन्धान, उत्ऩादन, प्रदशननी य व्मवसाङ्जमक खेती प्रवर्द्ननका 
राङ्झग प्रदेशभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक जडीफङ्टटी ङ्जवकास तथा 
खेती पनङ्टसन्धान केन्रको स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

२२. साझेदायीभा जडीफङ्टटी खेती गनन सङ्जकन:े (१) प्रदेश सयकायरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सावनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा जडीफङ्टटी खेती 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय, उत्ऩादन, प्रशोधन एवॊ फजाय प्रवर्द्नन 
गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावनजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायीभा गङ्चयने जडीफङ्टटी खेती प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय तथा 
उत्ऩादनका राङ्झग भन्रारमरे रुख नबएको वा पाट्टपङ्ट ट्ट रुख 
बएको याङ्जिम वनको कङ्ट नै बाग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

२३. ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन: (१) कङ्ट नै गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेर ङ्झबर यहेको वनभा ऩमानऩमनटन 
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कामनक्रभ सञ्चारन गनन य त्मस्तो वन ऩमानऩमनटन कामनक्रभ 
सञ्चारनका राङ्झग उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा प्रदेश सयकायरे ऩमानऩमनटन 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरकाराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वनऺेर उऩबोक्ता 
सभूहद्वाया व्मवस्थाऩन हङ्टॉदै आएको बएभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता 
सभूहको ऩूवन सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

२४. ङ्झसभसाय ऺरेको व्मवस्थाऩन: ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे याङ्जिम 
वनङ्झबर ऩने ङ्झसभसाय ऺेरराइन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन 
गनन सक्नेछ य मस्ता ङ्झसभसाय ऺेरभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सभेत सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ३ 

सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन सम्फन्धी व्मवस्था 

२५. सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको कामनमोजना: (१) सयकायद्वाया 
व्मवङ्ञस्थत वनको व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झडङ्झबजन वन 
कामानरमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कामनमोजना तमाय गयी 
स्वीकद ङ्झतका राङ्झग ङ्झनदेशनारमभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको 
कामनमोजनाभा कङ्ट नै हेयपेय गनन आवश्मक देखेभा 
ङ्झनदेशनारमरे त्मस्तो कामनमोजना ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा 
ङ्जपतान ऩठाउन सक्नेछ य ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे आवश्मक 
हेयपेय गयी आफ्नो याम सङ्जहत ऩठाएऩङ्झछ सो कामनमोजना 
ङ्झनदेशनारमरे स्वीकद त गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ स्वीकद त बएको 
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कामनमोजना ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे आफ्नो कामन ऺेरभा 
रागू गनेछ। 

(४) सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको वन ऩैदावायभा 
प्रदेश सयकायको स्वाङ्झभत्व यहनेछ। 

२६. चकरा वन: (१) वनको उत्ऩादकत्व वदङ्जर्द् गने प्रमोजनका 
राङ्झग सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको कङ्ट नै बागराई ङ्झडङ्झबजन 
वन कामानरमरे चाय ङ्जकल्रा तोकी चकरा वनको रुऩभा 
व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गङ्चयने 
चकरा वन प्रदेश सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रङ्झतस्ऩधानको 
आधायभा तोङ्जकएको पवङ्झधका राङ्झग ङ्झनजी तथा सयकायको 
ऩूणन वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्वभा यहेका सङ्गङ्छठत सस्थाहरुसॉगको 
साझेदायीभा सभेत व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ चकरा वनको 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग दपा २५ फभोङ्ञजभ कामनमोजना स्वीकद त 
गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी ऺेरसॉगको 
साझेदायीभा व्मवस्थाऩन गङ्चयने चकरा वनको रागत तथा 
वनऩैदावायको फाॉडपाॉट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गङ्चयने 
चकरा वनको व्मवस्थाऩन कामनभा कामनमोजना ङ्जवऩयीत कामन 
गयी वन ऺेरको हाङ्झन नोक्सानी गयेभा, वन तथा वातावयणभा 
उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर पसय ऩने ङ्जक्रमाकराऩ बएको ऩाइएभा 
भन्रारमको स्वीकद ङ्झत ङ्झरइन ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
साझेदायराइन हटाउन सक्नेछ।  
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(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ साझेदायराई हटाउनङ्ट 
ऩूवन सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको हाङ्झन नोक्सानी 
बएको ऩाइएभा हटाइएका साझेदायराइन प्रचङ्झरत सॊघीम वन 
ऐन फभोङ्ञजभ याङ्जिम वनभा कसूय गये सयह कायफाही 
हङ्टनेछ। 

(८) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ साझेदायीफाट 
हटाउॉदैभा उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ याङ्जिम वनको कसूयभा 
कायफाही गनन फाधा ऩयेको भाङ्झनने छैन। 

(९) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी ऺेरसॉग 
साझेदायीभा व्मवस्थाऩन गङ्चयने चकरा वन त्मस्तो पवङ्झध सभाप्त 
बएऩङ्झछ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ स्वत् ङ्झन्शङ्टल्क प्रदेश सयकायभा 
हस्तान्तयण हङ्टनेछ। 

२७. सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनभा पन्म कामन गननभा प्रङ्झतफन्ध: 
कामनमोजनारे ङ्झनङ्छदनि गयेका कामन तथा वन ङ्जवकास कामन 
फाहेक सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनभा पन्म कङ्ट नै ऩङ्झन कामन गनन 
ऩाइने छैन। 

तय भन्रारमफाट स्वीकद त कामनङ्जवङ्झधको पधीनभा यही 
वैऻाङ्झनक पध्ममन वा पनङ्टसन्धान गनन फाधा ऩयेको भाङ्झनने 
छैन।  
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ऩङ्चयच्छेद- ४ 

वन सॊयऺण ऺरे सम्फन्धी व्मवस्था 

२८. ............. 
२९. ............. 
३०. ............. 
30क. वन सॊयऺण ऺरेको व्मवस्थाऩन:   (1) वन सॊयऺणको घोषणा, 

कामनमोजना, त्मस्तो ऺेरको व्मवस्थाऩन प्रचङ्झरत सङ् घीम वन 
सम्फन्धी कानून पनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

 (2) साङ्झफकभा प्रदेशभा यहेका सॊयङ्ञऺत वन स्वत: 
वन सॊयऺण ऺेरभा रुऩान्तयण बएको भाङ्झननेछ। 

३१. वन सॊयऺण ऺरेको उऩबोक्ता सभूह दतान: (१) दपा ३० 
फभोङ्ञजभ गठन गङ्चयएको उऩबोक्ता सभूह दतान गयाउन 
उऩबोक्तारे ङ्जवधानसङ्जहत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद त सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयखास्त ऩनन आएभा 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी त्मस्तो 
सभूहराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ दतान गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
दतानको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन मो ऐन रागू हङ्टन ङ्टबन्दा पगाङ्झड दतान बै सञ्चारनभा 

                                                           
 केङ्जह प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
 केङ्जह प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
 केङ्जह प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
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यहेका प्रदेश ङ्झबर यहेका साभङ्टदाङ्जमक वन, धाङ्झभनक वन, 
कवङ्टङ्झरमती वन य वन सॊयऺण ऺेर मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतान 
बएको भाङ्झननेछ। 

३२. उऩबोक्ता सभूहको कोष: (१) सभूहको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट 
कोष हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका 
यकभहरु जम्भा गङ्चयनेछ्- 

(क) सयकायफाट प्राप्त पनङ्टदान यकभ, 

(ख) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाफाट प्राप्त 
पनङ्टदान, सहामता वा दान दातव्मका 
यकभ, 

(ग) वनऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट प्राप्त 
यकभ, 

(घ) जङ्चयफानाफाट प्राप्त यकभ, 

(ङ) पन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(३)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा प्राप्त बएको 
यकभभध्मे कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशत यकभ वन सॊयऺण 
ऺेरको ङ्जवकास, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन कामनभा खचन गनङ्टन 
ऩनेछ। 

(४) सभूहरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ वनको 
ङ्जवकासका ङ्झनङ्झभत्त खचन गयी कोषभा फाॉकी यहेको यकभ पन्म 
ङ्जवकास कामनभा खचन गनन सक्नछे। 

                                                           
 केङ्जह प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(५) कोष सञ्चारन सम्फन्धी पन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ५ 

साभङ्टदाङ्जमक वन सम्फन्धी व्मवस्था 

३३. साभङ्टदाङ्जमक वन हस्तान्तयण: (१) उऩबोक्ता सभूहरे 
कामनमोजना फभोङ्ञजभ वनको ङ्जवकास, सॊयऺण, उऩमोग, 
व्मवस्थाऩन गनन तथा सभूह ङ्झबर स्वतन्र रुऩरे वनऩैदावायको 
भूल्म ङ्झनधानयण गयी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन ऩाउन ेगयी सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे याङ्जिम वनको कङ्ट नै बाग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
साभङ्टदाङ्जमक वनको रुऩभा उऩबोक्ता सभूहराई हस्तान्तयण गनन 
सक्नेछ। त्मसयी साभङ्टदाङ्जमक वन हस्तान्तयण गदान ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे साभङ्टदाङ्जमक वन हस्तान्तयणको प्रभाणऩर 
ङ्छदनेछ। 

(२)  उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे उऩबोक्ताहरुराई ऩङ्चयचारन गयी तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको उऩबोक्ता सभूह गठन गनन य कामनमोजना तमाय 
गनन आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक एवॊ पन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ। 

३४. कामनमोजना सम्फन्धी व्मवस्था: (१) दपा ३3 फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा तमाय गङ्चयएको कामनमोजना सभूहरे 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तफाट स्वीकद त गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) साभङ्टदाङ्जमक वनको कामनमोजनाको पवङ्झध फढीभा 
दश वषनको हङ्टनेछ।  
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(३) तीस हेक्टयबन्दा कभ ऺेरपर बएको 
साभङ्टदाङ्जमक वनको कामनमोजना ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग 
उऩबोक्ता सभूहरे तमाय गयेको वन कामनमोजना ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे तोकेको पङ्झधकद तफाट चेकजाॉच गनन रगाई 
सम्फङ्ञन्धत सव ङ्झडङ्झबजन कामानरमको प्रभङ्टख (पङ्झधकद तस्तय) फाट 
स्वीकद त गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ य सोको जानकायी सात 
ङ्छदनङ्झबर ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) तीस हेक्टयबन्दा फढी ऺेरपर बएको 
साभङ्टदाङ्जमक वनको ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग उऩबोक्ता सभूहरे 
तमाय गयेको वन कामनमोजना सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तफाट स्वीकद त गयाई रागू गनङ्टन ऩनेछ। 

३५. कामनमोजनाभा सॊशोधन: (१) उऩबोक्ता सभूहरे साभङ्टदाङ्जमक 
वन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनमोजनाभा आवश्मकता पनङ्टसाय 
सभमानङ्टकूर सॊशोधन गनन सक्नेछ य त्मस्तो सॊशोधनको 
ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूहरे 
कामनमोजनाभा गयेको सॊशोधनरे वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर पसय ऩने देङ्ञखएभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे त्मस्तो 
सॊशोधनको जानकायी प्राप्त बएको तीस ङ्छदनङ्झबर उऩबोक्ता 
सभूहराइन सो सॊशोधन रागू नगनन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य 
त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टन उऩबोक्ता सभूहको कतनव्म 
हङ्टनेछ।  

३६. साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकन:े (१) दपा ३3 फभोङ्ञजभ 
सङ्टङ्ञम्ऩएको साभङ्टदाङ्जमक वनभा उऩबोक्ता सभूहरे कामनमोजना 
फभोङ्ञजभ कामन सञ्चारन गनन नसकेभा वा कामनमोजना ङ्जवऩयीत 
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काभ गयेभा वा वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर पसय ऩने 
कङ्ट नै कामन गयेभा वा मो ऐन य मस ऐन पन्तगनत फनेका ङ्झनमभ 
उल्रङ्घन गयेभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
त्मस्तो उऩबोक्ता सभूहको दतान खायेज गनन य त्मस्तो 
साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ। 

तय त्मसयी उऩबोक्ता सभूहको दतान खायेज गयी 
साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टन पङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत 
उऩबोक्ता सभूहराई सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे गयेको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने उऩबोक्ता सभूहरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रदेश वन ङ्झनदेशक सभऺ उजङ्टय गनन 
सक्नेछ। त्मस्तो उजङ्टयीभा प्रदेश वन ङ्झनदेशकरे गयेको ङ्झनणनम 
पङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपतान ङ्झरएको साभङ्टदाङ्जमक वन 
सोही दपाको उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तत्सम्फन्धी ङ्झनणनम फदय बएभा 
ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे साङ्जवककै उऩबोक्ता सभूहराई ऩङ्टन  ्सङ्टम्ऩनङ्ट 
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपतान ङ्झरएको 
साभङ्टदाङ्जमक वन सोही दपाको उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
तत ् सम्फन्धी ङ्झनणनम सदय बएभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
दपा ३3  फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी उऩबोक्ता सभूह 
ऩङ्टनगनठन गयी सो साभङ्टदाङ्जमक वन सङ्टम्ऩन सक्नेछ।  

(५) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे सभङ्टदामको ङ्जहतका 
नाभभा ङ्जवधान य कामनमोजना ङ्जवऩयीत कङ्ट नै काभ कायफाही 
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गयेभा त्मस्ता ऩदाङ्झधकायीराई याङ्जिम वनभा कसूय गये सयह 
सजाम हङ्टनेछ। 

(६) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे 
सभङ्टदामको ङ्जहतको नाभभा मो ऐन य मस ऐन पन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कङ्ट नै काभ कायफाही गयेभा ङ्झनजहरुराई 
प्रचङ्झरत सॊघीम कानून  फभोङ्ञजभ सजाम गनन फाधा ऩङ्टर् माएको 
भाङ्झनने छैन। 

(७) उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायीराई उऩदपा 
(५) फभोङ्ञजभ कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा भङ्टद्दा हेने पङ्झधकायी 
सभऺ भङ्टद्दा दामय बएभा स्वत् ङ्झनरम्वन हङ्टनेछ।  

३७. कामनमोजना ङ्जवऩयीत काभ गनेराई हङ्टन े सजाम: (१) 
साभङ्टदाङ्जमक वनभा कङ्ट नै उऩबोक्तारे कामनमोजना ङ्जवऩयीत हङ्टने 
कङ्ट नै काभ गयेभा ङ्झनजराई सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सभूहरे 
सभूहको स्वीकद त ङ्जवधान य कामनमोजना फभोङ्ञजभ सजाम गनन 
सक्नेछ य कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी बएकोभा ङ्जवगो सभेत पसङ्टर 
उऩय गनन सक्नेछ। तय उऩबोक्ता सभूहका सदस्मबन्दा 
फाङ्जहयको व्मङ्ञक्त बएभा याङ्जिम वनभा कसूय गये सयह प्रचङ्झरत 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन उऩबोक्तारे कामनमोजना ङ्जवऩयीत हङ्टने कङ्ट नै काभ गयी 
बएको हाङ्झन नोक्सानीको आधायभा याङ्जिम वनभा कसूय गये 
फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टन उऩबोक्ता सभूहफाट ङ्झसपाङ्चयस बई 
आएभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे सोही फभोङ्ञजभ कायफाही 
पगाङ्झड फढाउन सक्नेछ। 
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३८. साभङ्टदाङ्जमक वनको वनऩैदावाय ङ्झफक्री ङ्जवतयण: (१) साभङ्टदाङ्जमक 
वनको कामनमोजना फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टने वनऩैदावायभध्मे सभूहरे 
आफ्ना सदस्मराई ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयी खऩत नबएको 
वनऩैदावाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभूह फाङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन 
सक्नेछन।्  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभूह फाङ्जहय ङ्जवक्री 
ङ्जवतयण गने वन ऩैदावाय दपा १८ भा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(३) सभूहबन्दा फाङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गङ्चयएको 
वनऩैदावाय (काठ य दाउया) ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभको दश 
प्रङ्झतशत यकभ सेवा शङ्टल्क वाऩत प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा 
गनङ्टन ऩनेछ। 

(४) सभूहङ्झबर खऩत बएको वनऩैदावाय (काठ य 
दाउया) ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत 
यकभ सेवा शङ्टल्क फाऩत प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टन 
ऩनेछ। 

३९. वन उद्यभ तथा ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्न:े (१) 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमफाट 
स्वीकद त कामनमोजनारे ङ्झनङ्छदनि गयेको वन उद्यभ तथा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ऩमानऩमनटनका कामनक्रभहरु सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहरे ऩमानऩमनटन ङ्जवकासका राङ्झग फढीभा ऩाॉच 
हेक्टयसम्भ वन ऺेर प्रमोग गनन सक्नेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩमानऩमनटन कामनक्रभ 
सञ्चारनफाट प्राप्त शङ्टल्कको दश प्रङ्झतशत यकभ प्रदेश सङ्ञञ्चत 
कोषभा जम्भा गनङ्टन ऩनेछ। 
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४०. सहमोग ङ्झरन सक्न:े मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभको कामनका राङ्झग 
उऩबोक्ता सभूहरे याङ्जिम तथा पन्तयानङ्जिम, सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊस्थासॉग सहमोग ङ्झरन सक्नेछन।् 

 तय त्मस्तो सहमोग ङ्झरनङ्ट पगावै प्रदेश सयकायको 
स्वीकद ङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

४१. साभङ्टदाङ्जमक वनभा कफङ्टङ्झरमती वन ङ्छदन सङ्जकन:े (१) सभूहरे 
आफ्ना उऩबोक्ताको आमआजननका राङ्झग आफ्नो साभङ्टदाङ्जमक 
वनको कङ्ट नै बाग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झनका 
उऩबोक्ताराई  कफङ्टङ्झरमती वनको रुऩभा ङ्छदन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कफङ्टङ्झरमती वनको 
कामनमोजना ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे स्वीकद त गनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ६ 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको गठन सम्फन्धी व्मवस्था 

४२. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको गठन: (१) साभङ्टङ्जहक 
ङ्जहतका राङ्झग कङ्ट नै वनको ङ्जवकास य सॊयऺण गनन तथा 
वनऩैदावायको उऩमोग गनन चाहने त्मस्तो वनको सम्फङ्ञन्धत 
उऩबोक्ताहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूह गठन गनन 
सक्नेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूह गठन 
तथा ङ्जवधान तमाय गनन भाग बई आएभा ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे प्राङ्जवङ्झधक कभनचायी खटाउन सक्नेछ। 

(३) मस पङ्ञघ सॊघीम वन ऐन, २०४९ पन्तगनत 
दतान बएका सभूहहरुको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन 
कामानरमरे पद्यावङ्झधक गयी ङ्झनदेशनारम य सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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४३. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको दतान: (१) दपा ४२ 
फभोङ्ञजभ गठन गङ्चयएको साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहराई 
दतान गयाउन उऩबोक्ता सभूहको ङ्जवधान य सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयस साथ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा दयखास्त ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयखास्त ऩनन आएभा 
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी उऩबोक्ता 
सभूहराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ दतान गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
साभङ्टदाङ्जमक वन दतानको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सो को 
जानकायी ङ्झनदेशनारम य सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरकाराई सभेत गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

४४. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूह सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े (१) दपा 
4२ फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩबोक्ता सभूह एक पङ्जवङ्ञच्छङ्ङ 
उत्तयाङ्झधकायवारा एक स्वशाङ्झसत, सङ्गङ्छठत य सभावेशीभूरक 
सॊस्था हङ्टनेछ। 

(२) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको आफ्नो 
एउटा छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनेछ। 

  (३) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे व्मङ्ञक्त सयह 
चर पचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनन, उऩबोग गनन, फेच ङ्झफखन गनन वा 
पन्म ङ्जकङ्झसभरे फन्दोवस्त गनन सक्नेछ। 

(४) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे व्मङ्ञक्त सयह 
आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय गनन य सो उऩय ऩङ्झन सोही 
नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय रागान सक्नेछ। 

(५) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे हयेक आङ्झथनक 
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वषनको तीन भङ्जहनाङ्झबरभा साधायण सबा गनङ्टन ऩनेछ।  

४५. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको कोष: (१) उऩबोक्ता 
सभूहको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका 
यकभहरु जम्भा गङ्चयनेछ्- 

(क) सयकायफाट प्राप्त पनङ्टदान यकभ, 

(ख) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाफाट प्राप्त 
पनङ्टदान, सहामता वा दान दातव्मका 
यकभ, 

(ग) वनऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट प्राप्त 
यकभ, 

(घ) जङ्चयफानाफाट प्राप्त यकभ, 

(ङ) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे 
कामनमोजना फभोङ्ञजभ आजनन गयेको यकभ, 

(च) पन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको यकभ 
सभूहरे कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ साभङ्टदाङ्जमक वनको 
ङ्जवकास, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन कामनभा खचन गनङ्टन ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ खचन गयी फाॉकी यहेको 
यकभ पन्म ङ्जवकास कामनभा खचन गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको यकभ साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता सभूहरे सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा 
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नगयऩाङ्झरकासॉगको सभन्वमभा खचन गनङ्टन ऩनेछ। 

(६) कोषको सञ्चारन सम्फन्धी पन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४६. प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) उऩबोक्ता सभूहरे प्रत्मेक आङ्झथनक वषन 
सभाप्त बएको एक भङ्जहना ङ्झबरभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक 
वनको ङ्ञस्थङ्झत खङ्टराइएको वाङ्जषनक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन य तीन 
भङ्जहना ङ्झबरभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वाङ्जषनक आङ्झथनक प्रङ्झतवेदन 
सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका य सव-ङ्झडङ्झबजन वन 
कामानरमभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त वाङ्जषनक 
प्रङ्झतवेदनहरुको आधायभा सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरका य ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता 
सभूहराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 

कफङ्टङ्झरमती वन सम्फन्धी व्मवस्था 

४७. व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गने: (१) प्रदेश सयकायरे 
प्रचङ्झरत सॊघीम वन ऐनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ देहामका 
उद्देश्महरुका राङ्झग याङ्जिम वनको कङ्ट नै बाग तोङ्जकएको भूल्मभा 
नघट्ने गयी प्रङ्झतस्ऩधानको आधायभा कफङ्टङ्झरमती वनको रुऩभा 
प्रदान गनन सक्नेछ्- 

(क) वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगहरुराई 
आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथन उत्ऩादन गनन,  

(ख) वदऺ ायोऩण गयी वनऩैदावायको उत्ऩादनभा 
पङ्झबवदङ्जर्द् गयी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन वा 
उऩमोग गनन, 
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(ग) वनको सॊयऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी कद ङ्जष 
वन फारी वा ऩशङ्ट पभन सञ्चारन गनन, 

(घ) वनको सॊयऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी कीट, 
ऩतङ्ग तथा वन्मजन्तङ्टको पाभन वा प्राणी 
उद्यान सञ्चारन गनन, 

(ङ) वनको सॊयऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी 
ऩमानऩमनटन व्मवसाम सञ्चारन गनन । 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञखत उद्देश्महरुका राङ्झग 
कफङ्टङ्झरमती वन ङ्झरन चाहने प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत 
सङ्गङ्छठत सॊस्था, सहकायी सॊस्था, उद्योग वा सभङ्टदामरे आपूरे 
कफोर गयेको यकभ वाङ्जषनक रुऩभा ङ्झतनङ्टन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभ 
कफङ्टङ्झरमती वन प्राप्त गने सङ्गङ्छठत सॊस्था, उद्योग वा सभङ्टदामरे 
सेवा शङ्टल्क फाऩत सेवािाहीफाट ङ्झरने यकभको शून्म दशभरव 
ऩाॉच प्रङ्झतशत यकभ सयकायराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट पगावै वन सम्फन्धी ऩट्टा 
प्राप्त गनेहरुरे सभेत मो ऐन रागू बएऩङ्झछ उऩदपा (३) 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झतनङ्टन ऩनेछ। 

४८. व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गने सूचना: (१) ङ्झडङ्झबजन 
वन कामानरमरे तमाय गयेको यणनीङ्झतक मोजनाको आधायभा 
कफङ्टङ्झरमती वन उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने वन ऺेरको ङ्जवषमभा 
वन ङ्झनदेशनारमरे आवश्मक ङ्जववयण सङ्जहतको सूचना ङ्झनकाल्न 
सक्नेछ। 

(२) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत, सङ्गङ्छठत 
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सॊस्था, उद्योग वा सभङ्टदामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जववयण सङ्जहत 
प्रदेश वन ङ्झनदेशक सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩनन आएभा 
प्रदेश वन ङ्झनदेशकरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी प्रङ्झतस्ऩधानको 
आधायभा कफङ्टङ्झरमती वन उऩरब्ध गयाउन सूचना ङ्झनकाल्नङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) य उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको 
सूचनाभा ङ्झनवेदक रगामत इच्छङ्टक सफैरे बाग ङ्झरन 
सक्नेछन।् 

(५) सफैबन्दा फढी कफोर गनेको फोरऩर तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ आवश्मक जाॉचफङ्टझका राङ्झग ङ्झनदेशनारमरे भन्रारम 
भापन त प्रदेश सयकायभा ऩेश गनेछ। 

४९. व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वनको ऩट्टा: दपा ४7 फभोङ्ञजभ प्रदेश 
सयकायफाट व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन ङ्छदने गयी स्वीकद ङ्झत 
प्राप्त बएभा भन्रारमरे स्वीकद ङ्झत प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदन 
ङ्झबर तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वन सम्फन्धी ऩट्टा तमाय गयी तोङ्जकएको 
दस्तङ्टय ङ्झरई ङ्झनवेदकराई सो ऩट्टासङ्जहत कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान 
गनन ङ्झनदेशनारमराई जानकायी ङ्छदनेछ य ङ्झनदेशनारमरे 
कफङ्टङ्झरमती वनको ऩट्टा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

५०. व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकन:े (१) दपा ४७ 
फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती वनभा ऩट्टावारारे वन 
सम्फन्धी ऩट्टा फभोङ्ञजभ कामन सञ्चारन गनन नसकेभा वा 
वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩने कङ्ट नै कामन गयेभा 
वा मो ऐन य मस ऐन पन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारन 
गनङ्टन ऩने कङ्ट याहरु ऩारन नगयेभा प्रदेश वन ङ्झनदेशकरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ वन सम्फन्धी ऩट्टा खायेज गयी त्मस्तो कफङ्टङ्झरमती वन 
ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ य हाङ्झन नोक्सानी बएको बएभा 
ङ्जवगो सभेत बयाउनेछ।  
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तय त्मसयी वन सम्फन्धी ऩट्टा खायेज गयी कफङ्टङ्झरमती 
वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टनपङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत ऩट्टावाराराई 
आफ्नो सपाइ ऩेश गनन भौका ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश वन ङ्झनदेशकरे 
गयेको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩट्टावारारे त्मस्तो ङ्झनणनमको 
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर उच्च पदारतभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

५१. गैय व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन ङ्छदन सङ्जकन:े (१) ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे गङ्चयफीका येखाभङ्टङ्झन यहेका जनताको गङ्चयफी 
न्मूनीकयण गनन य वनको सॊयऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सभूह गठन गयी याङ्जिम वनको पाट्टपङ्ट ट्ट रुख बएको 
कङ्ट नै बाग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी कफङ्टङ्झरमती 
वनको रुऩभा प्रदान गनन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान 
गदान ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी 
त्मस्तो वन कफङ्टङ्झरमती वनको रूऩभा प्रदान गनन उऩमङ्टक्त 
देखेभा सोको ङ्झनणनम गयी ङ्झनवेदकराई दतान प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। मसयी प्रदान गङ्चयने कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामनमोजना ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे स्वीकद त 
गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको 
कफङ्टङ्झरमती वनभा कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गदानको फखत यहेका 
रुखहरुको स्वाङ्झभत्व सयकायको हङ्टनेछ। ती रुखहरु सॊयऺण 
गये फाऩत सोफाट प्राप्त हङ्टने आमको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जहस्सा 
कफङ्टङ्झरमती वन सभूहराई ङ्छदइनेछ। 
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(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको 
कफङ्टङ्झरमती वनभा कामनमोजना फभोङ्ञजभ सभूहरे रगाई 
हङ्टकानएका रुख ङ्जवरुवाको स्वाङ्झभत्व सभूहको हङ्टनेछ य सभूहरे 
उक्त रुखहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन सक्नेछ। 

५२. गैय व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकन:े (१) दपा 
51 फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती वनभा सभूहरे 
कामनमोजनाभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका कामनहरु सञ्चारन गनन 
नसकेभा वा कामनमोजना ङ्जवऩयीत कामनहरु गयेभा वा 
वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩने कङ्ट नै कामन गयेभा 
वा मो ऐन य मस ऐन पन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारन 
गनङ्टन ऩने कङ्ट याहरु ऩारन नगयेभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
त्मस्तो सभूहको दतान खायेज गयी कफङ्टङ्झरमती वन ङ्जपतान ङ्झरन े
ङ्झनणनम गनन सक्नेछ य हाङ्झन नोक्सानी बएको बएभा ङ्जवगो 
सभेत बयाउनेछ।  

तय त्मसयी सभूहको दतान खायेज गयी कफङ्टङ्झरमती वन 
ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टन पङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत सभूहराई आफ्नो 
सपाइ ऩेश गनन भौका ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे गयेको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न ेसभूहरे प्रदेश वन 
ङ्झनदेशक सभऺ उजङ्टय गनन सक्नेछ। त्मस्तो उजङ्टयीभा प्रदेश 
वन ङ्झनदेशकरे गयेको ङ्झनणनम पङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

५३. कामनमोजना ङ्जवऩयीत कामन गनेराइन सजाम: व्मवसाङ्जमक 
कफङ्टङ्झरमती वनको ऩट्टावारा वा गैय-व्मवसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती 
वन उऩबोक्ता सभूह वा पन्म कसैरे कामनमोजना ङ्जवऩयीतको 
कङ्ट नै काभ गयेभा वा वनभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामन 
गयेभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञक्त, सॊघ सॊस्था, सभूह वा 
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सभङ्टदामराई याङ्जिम वनभा कसूय गये सयह सजाम हङ्टनेछ। 

५४. खङ्झनज कामनका राङ्झग कफङ्टङ्झरमतभा वन ऺरे ङ्छदन सङ्जकन:े (१) 
याङ्जिम वन ङ्झबर खङ्झनज ऩदाथन बए नबएको खोजतरास गनङ्टन 
ऩने बएभा भन्रारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) खोजतरास कामनफाट याङ्जिम वन ङ्झबर खङ्झनज 
ऩदाथन यहेको बङ्ङे ऩत्ता रागी वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर पसय नऩने बएभा खानी उत्खनन ् कामनका राङ्झग 
पनङ्टभङ्झत जायी गने ङ्झनकामरे भन्रारमको ऩूवन सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ पनङ्टभङ्झत जायी बएभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ ङ्झरई प्रदेश सयकायरे ङ्झनङ्ञित 
पवङ्झधका राङ्झग खङ्झनज कामन गनन उत्खननकतानराइन 
कफङ्टङ्झरमतनाभा गयाई वनऺेर उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ वनको प्रमोग गनन 
स्वीकद ङ्झत ङ्छदॉदा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सभङ्टदाम वा वातावयणराई हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने बएभा उत्खननकतानरे तत्सम्फन्धभा उऩमङ्टक्त 
व्मवस्था गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) सयकायको खङ्झनज कामनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
ऩङ्जहचान गयी प्रभाङ्ञणत गयेको स्थान य वनऺेरङ्झबर फगाने नदी 
फाहेक याङ्जिम वनऺेर ङ्झबरफाट ङ्झनभानणका राङ्झग प्रमोग हङ्टने 
ढङ्टङ्गा, िाबेर, फारङ्टवा जस्ता खङ्झनज ऩदाथन य भाटो उत्खनन 
गङ्चयने छैन।् 

(६) खङ्झनजजन्म वनऩैदावायको उत्खनन,् सिरन, 
ओसायऩसाय तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण प्रचङ्झरत खानी तथा खङ्झनज 
ऩदाथन सम्फन्धी कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद- ८ 

धाङ्झभनक वन सम्फन्धी व्मवस्था 

५५. धाङ्झभनक वन सङ्टम्ऩन सङ्जकन:े (१) ऩयाऩूवन कारदेङ्ञखको 
ऐङ्झतहाॉङ्झसक ऩङ्जवर धाङ्झभनक स्थरको य त्मस वङ्चयऩङ्चयको वनको 
सॊयऺणका राङ्झग प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत कङ्ट नै 
धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामरे त्मसको वङ्चयऩङ्चयको याङ्जिम 
वन धाङ्झभनक वनको रुऩभा व्मवस्थाऩन गनन चाहेभा याङ्जिम 
वनको ङ्झनङ्ञित बाग प्रदेश सयकायरे धाङ्झभनक वनको रुऩभा 
सङ्टम्ऩन सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ धाङ्झभनक वन सङ्टम्ऩदा 
उऩबोक्ताहरुको ऩयम्ऩयागत हक ङ्जहतभा पसय नऩने व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

५६. धाङ्झभनक वनको कामनमोजना: (१) दपा ५5 फभोङ्ञजभको 
प्रमोजनका राङ्झग कङ्ट नै धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामरे 
त्मस्तो वनको ऺेरपर, चाय ङ्जकल्रा, त्मस्तो वनभा गङ्चयने 
कामनहरु तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका पन्म ङ्जववयणहरु खङ्टरेको 
कामनमोजनासङ्जहत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम भापन त स्वीकद ङ्झतका 
राङ्झग भन्रारमभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) धाङ्झभनक वन ङ्झरने ङ्झनकामरे आफ्नो धाङ्झभनक वन 
ङ्झबर कामनमोजनाभा उल्रेङ्ञखत फाहेक पन्म कङ्ट नै काभ गनन 
ऩाइने छैन। 

५७. धाङ्झभनक वनभा वन सम्फन्धी कामनको सञ्चारन: (१) धाङ्झभनक 
वनभा यहेका वनऩैदावाय सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा 
सभङ्टदामरे व्माऩाङ्चयक प्रमोजन फाहेकका सोही धाङ्झभनक स्थरभा 
हङ्टने धाङ्झभनक कामनभा उऩमोग गनन सक्नेछ। 

तय सोही धाङ्झभनक वनङ्झबर हङ्टने धाङ्झभनक कामन वाहेक 
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पन्म धाङ्झभनक कामनभा प्रमोग गनङ्टन ऩने बएभा प्रदेश सयकायरे 
ङ्झनणनम गनेछ।  

(२) धाङ्झभनक वनङ्झबर वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर पसय ऩने गयी वा सावनजङ्झनक रुऩभा हाङ्झन नोक्सानी 
हङ्टने गयी वा जराधाय ऺेरभा ब-ूऺम हङ्टन सक्ने गयी रुख 
कटान गनन वा कङ्ट नै बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्झनभानण गनन ऩाइने छैन। 

(३) कङ्ट नै प्राकद ङ्झतक ङ्जवऩङ्ञत्त वा पन्म कायणफाट 
धाङ्झभनक वनभा बएको रुखहरु सङ्टकेभा वा ढरेभा ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे त्मस्ता रुखहरु सिरन गयी आएका 
वनऩैदावायहरुभध्मे धाङ्झभनक कामनराई आवश्मक ऩने 
वनऩैदावाय सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभनक ङ्झनकामराई हस्तान्तयण गयी 
फाॉकी यहेको वनऩैदावाय ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन 
सक्नेछ। त्मस्तो ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट प्राप्त यकभ सयकायको 
सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ।  

५८. धाङ्झभनक वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकन:े (१) दपा ५५ फभोङ्ञजभ 
सङ्टङ्ञम्ऩएको धाङ्झभनक वनभा सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा 
सभङ्टदामरे दपा ५६ य दपा ५७ ङ्जवऩयीतको कामन गयेभा वा 
धाङ्झभनक वनभा गनङ्टन ऩने कामन सञ्चारन गनन नसकेभा वा मो 
ऐन य मस ऐन पन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टन 
ऩने कङ्ट याहरु ऩारन नगयेभा ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे त्मस्तो 
धाङ्झभनक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ।  

तय धाङ्झभनक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टन पङ्ञघ 
सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामराई सपाइ ऩेश 
गने भौका ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणनम उऩय 
ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा धाङ्झभनक ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामरे तोङ्जकए 
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फभोङ्ञजभ प्रदेश वन ङ्झनदेशक सभऺ उजङ्टय गनन सक्नेछ। 
त्मस्तो उजूयीभा प्रदेश वन ङ्झनदेशकरे गयेको ङ्झनणनम पङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ९ 

ङ्झनजी तथा सावनजङ्झनक जगागाभा वन ङ्जवकास सम्फन्धी व्मवस्था 

५९. ङ्झनजी वन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ङ्झनजी वनको धनीरे आफ्नो 
इच्छा पनङ्टसाय ङ्झनजी वनको ङ्जवकास, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनन 
तथा वनऩैदावायको उऩमोग गनन वा भूल्म ङ्झनधानयण गयी ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण गनन सक्नेछ। 

(२) ङ्झनजी वन धनीको पनङ्टयोधभा उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको काभका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा पन्म 
सहमोग ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(३) ङ्झनजी वन तथा वनऩैदावाय उऩमोग सम्फन्धभा 
तेयो भेयोको ङ्जववाद ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झछनोपानो गनेछ।  

(४) कसैरे आफ्नो ङ्झनजी वनको नाभभा याङ्जिम वन 
हाङ्झन नोक्सानी गयेभा वा वन ऺेर पनाङ्झधकद त रुऩभा कब्जा 
गयेभा याङ्जिम वनभा कसूय गये सयह सजाम हङ्टनेछ। 

६०. ङ्झनजी वनको प्रभाणऩर: (१) ङ्झनजी वन दतान गयाउन चाहन े
कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे ङ्झनजी वन दतान गयाई ऩाउॉ बनी 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩनन आएका ङ्झनवेदनभा 
सम्फङ्ञन्धत सफ-ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमको ङ्झसपाङ्चयसभा 
आवश्मक रगत खडा गयी गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रभाणऩर ङ्छदनेछ य सोको जानकायी 
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सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमराइन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सॊघीम वन ऐन, २०४९ पन्तगनत दतान बएको 
ङ्झनजी वन धनीरे ऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

६१. ङ्झनजी वनको वन ऩैदावाय ओसायऩसाय: (१) व्मवसाङ्जमक 
प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनजी वनको वन ऩैदावायको ओसायऩसाय 
गदान सम्फङ्ञन्धत सफ-ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमफाट सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) वभोङ्ञजभ व्मवसाङ्जमक प्रमोजनका 
राङ्झग ङ्झनजी वनऩैदावाय ओसायऩसाय गदान व्मवसामीफाट 
तोङ्जकएको याजस्वको दङ्टइन प्रङ्झतशत यकभ सेवा शङ्टल्क फाऩत 
प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टन ऩनेछ।  

६२. सावनजङ्झनक जगागाभा वन ङ्जवकास सम्फन्धी व्मवस्था: (१) 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
सावनजङ्झनक जगागाभा वनको ङ्जवकास, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनन य 
वनऩैदावायको उऩमोग तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन सक्नेछ।  

(२) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको काभका राङ्झग आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा पन्म 
सहमोग ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- १० 

फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदी काठ सम्फन्धी व्मवस्था 

६३. हकको प्रभाण नऩङ्टग बएसम्भ काठ प्रदेश सयकायको ठहने: 
(१) फगाइन ल्माएको वा ङ्जकनाया रागेको वा पड्केको वा 
डङ्टफेको सफै काठ टाॉचा ङ्झनशानाहरु रागेको वा टाॉचा ङ्झनशाना 
खङ्टकेको वा फदरेको वा उडेको वा कङ्ट नै तयहफाट भेङ्जटएको 
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काठ य टाॉचा ङ्झनशाना नरागेका काठहरु कसैरे आफ्नो हक 
प्रभाण नऩङ्टर् माएसम्भ प्रदेश सयकायको सम्ऩङ्ञत्त ठहङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका काठहरु ङ्झडङ्झबजनर 
वन पङ्झधकद तरे फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदी काठ कङ्ट नै सङ्टयङ्ञऺत 
स्थानभा घाटगद्दी गयाउन सक्नछे।  

६४. फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदी काठको सूचना: दपा ६३ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदी काठ 
घाटगद्दीभा जम्भा बएऩङ्झछ त्मस्तो काठको ऩूया ङ्जववयण य 
रगतसङ्जहतको सूचना सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
सम्फङ्ञन्धत सफ-ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा टाॉस गनङ्टन ऩनेछ य 
त्मस्तो काठभा हकदावी गनेरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर आफ्नो 
हकदावीको सफङ्टत प्रभाण सङ्जहतको दयखास्त सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

६५. हकदावी उऩय कायफाही: (१) दपा ६४ फभोङ्ञजभ कसैको 
दयखास्त ऩनन आएभा सम्फङ्ञन्धत  ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे 
आवश्मक तहङ्जककात गयी गयाई दयखास्तवाराको हकदावी 
बए नबएको कङ्ट याको ङ्झनणनम गयी त्मसको सूचना 
दयखास्तवाराराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य कसैको हकदावी ठहयेभा 
त्मस्तो काठ घाटगद्दीभा ल्माउन य जम्भा गनन रागेको खचन 
ङ्झनजफाट पसङ्टर उऩय गयी काठ ङ्झनजराई नै सङ्टङ्ञम्ऩङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर वन 
पङ्झधकद तरे हकदावी नऩङ्टगेको बनी गयेको ङ्झनणनमभा ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्झनणनमको सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रदेश वन ङ्झनदेशक सभऺ उजङ्टय गनन 
सक्नेछ। 
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(३) कङ्ट नै काठभा कसैको हकदावी पस्वीकाय गयेको वा 
त्मस्तो काठ योकेको वा हयाएफाट हङ्टन गएको नोक्सानीको हजानना 
सयकाय वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तफाट दावी गनन ऩाइन े
छैन। 

(४) कसैको हकदावी नऩङ्टगेका फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा 
फङ्टदी काठ दाउया दपा १८ फभोङ्ञजभ ङ्झफक्री ङ्जवतयण गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ११ 

जडीफङ्टटी एवभ ्गैयकाष् ठ वनऩैदावाय ङ्जवकास फोडन सम्फन्धी व्मवस्था 

६६. फोडनको स्थाऩना: जडीफङ्टटी व्मवसामको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय तथा 
प्रवर्द्ननभा सभन्वम, सहजीकयण य भागन ङ्झनदेशन गनन प्रदेशभा 
एक जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वनऩैदावाय ङ्जवकास फोडन  

यहनेछ। 

६७. फोडन स्थाऩनाको उद्दशे्म: फोडनको उद्देश्म देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरुको 
प्राकद ङ्झतक स्रोतको सॊयऺण, सम्वर्द्नन, दीगो 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग पध्ममन पनङ्टसन्धानभा टेवा 
ऩङ्टमानउने, 

(ख) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरुको 
व्मवसाङ्जमक खेतीराई प्रोत्साहन गयी वनस्ऩङ्झतक 
प्रजाङ्झतहरुको ऩयस्थानीम सॊयऺण भापन त याङ्जिम 
आम एवभ ्योजगायी पङ्झबवदङ्जर्द्भा टेवा ऩङ्टय ् माउने,  

(ग) स्थानीम स्तयभै प्रायङ्ञम्बक प्रशोधन रगामतका 
भूल्म पङ्झबवदङ्जर्द्का कामनहरु गयी दङ्टगनभ तथा पङ्झत 
दङ्टगनभ य िाभीण ऺेरभा योजगायी य आम 
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आजननका पवसयहरु फढाउने, 
(घ) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरुको 

व्मवसामभा ङ्झनजी ऺेरराई आकङ्जषनत गने, 
(ङ) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरुको 

उत्ऩादनराई व्मवसाङ्जमक रुऩभा प्रङ्झतस्ऩधानत्भक 
तङ्टल्माउन आवश्मक ऩने ऩङ्टॉजी, ऩूवानधाय, प्राङ्जवङ्झधक 
ऻान य सीऩको ङ्जवकास तथा फजाय 
व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩङ्टय ् माउने,   

(च) नीङ्झतगत ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव 
ङ्छदने। 

६८. फोडनको काभ, कतनव्म य पङ्झधकाय: फोडनको काभ, कतनव्म य 
पङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वनऩैदावाय तथा 
वनस्ऩङ्झत स्रोतको पध्ममन, पनङ्टसन्धान, ङ्जवकास 
य उऩमोगको नीङ्झत तजङ्टनभा गनन प्रदेश 
सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदने, 

(ख) प्राकद ङ्झतक रुऩभा यहेको जडीफङ्टटी एवभ ्
गैयकाष्ठ वनऩैदावायको प्राकद ङ्झतक स्रोतको 
सवेऺण गयी सॊकरन गने उऩमङ्टक्त 
भाऩदण्डका प्रणारीहरु (गङ्टड हाबेङ्ञस्टङ्ग 
प्रङे्ञक्टसेज) को ङ्जवकास गने, 

(ग) स्वस्थानीम य ऩयस्थानीम ऩर्द्ङ्झतद्वाया जडीफङ्टटी 
एवभ ्गैयकाष्ठ वनऩैदावायको व्मवस्थाऩन गयी 
रोऩ हङ्टन रागेका वनस्ऩङ्झतको सॊयऺण गने, 

(घ) वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩङ्झत स्रोतको सॊयऺण तथा 
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खेती प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास सम्फन्धी पध्ममन 
पनङ्टसन्धान य प्रचाय प्रसाय सम्फन्धी काभ 
गने, 

(ङ) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वनऩैदावायको स्रोत 
सवेऺण, पनङ्टसन्धान, प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, भूल्म 
पङ्झबवदङ्जर्द्, फजाय व्मवस्थाऩन, ताङ्झरभ तथा 
प्रचाय प्रसाय आङ्छद कामनक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(च) ङ्जवङ्झबङ्ङ गैयसयकायी तथा ङ्झनजी ऺेरफाट 
बइयहेको जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वनऩैदावाय 
सम्फन्धी कामनहरुको सभन्वम  तथा पनङ्टगभन 
गने, 

(छ) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वनऩैदावायको ऺेरभा 
स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा बएका 
ङ्जक्रमाकराऩहरुको ङ्ञस्थङ्झत फाये जानकायी 
पद्यावङ्झधक याख्न े तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ, सॊस्था 
एवभ ् सम्फद्घ ङ्झनकामहरु भाझ मस सम्फन्धी 
सूचना आदान प्रदान गने, 

(ज) व्मवसामीकयण हङ्टन सक्ने सम्बाव्म जडीफङ्टटी 
य गैयकाष्ठ वनऩैदावायको पनङ्टसन्धानद्वाया 
सवेऺण तथा ऩङ्जहचान गयी ङ्झतनीहरुको खेती 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास गने, 

(झ) वनस्ऩङ्झतभा ऩाइने औषङ्झधजन्म, सङ्टगङ्ञन्धत तेर 
य पन्म उऩमोगी गङ्टणहरुका सायतत्वको 
ऩङ्जहचान गनन पनङ्टसन्धान गने य पनङ्टसन्धान 
बइसकेका त्मस्ता तत्वहरुको 
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व्मवसामीकयणभा सहमोग गने, 

(ञ) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको 
सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी गङ्टरुमोजना 
तमाय गनन सहमोग गने, 

(ट) जडीफङ्टटी एवभ ् गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरुको 
भाग य आऩूङ्झतन फाये पध्ममन गने, 

(ठ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका पन्म कामनहरु गने। 

६९. फोडन स्वशाङ्झसत सॊस्था हङ्टन:े (१) फोडन एक स्वशाङ्झसत य 
सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ। 

(२) फोडनको सफै काभ कायफाहीका राङ्झग आफ्नो 
एउटा छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनेछ।    

(३) फोडनरे व्मङ्ञक्त सयह चर पचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त 
गनन, उऩबोग गनन, फेचङ्जवखन गनन वा पन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
व्मवस्था गनन सक्नेछ।    

(४) फोडनरे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस 
उजङ्टय गनन य फोडन उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय 
रागान सक्नेछ। 

(५) फोडनको गठन प्रकद मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) फोडनको सॊयचना देहाम फभोङ्ञजभको हङ्टनेछ:-  

(क) प्रदेशको वन सम्फन्धी ङ्जवषम हेने  
भन्रारमका भन्री                    -पध्मऺ 

(ख) प्रदेशको वन सम्फन्धी ङ्जवषम  
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हेने भन्रारमका याज्म  
भन्री/सहामक भन्री              -उऩाध्मऺ 

(ग) भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको  
कामानरमको सङ्ञचव                  -सदस्म 

(घ) आङ्झथनक भाङ्झभरा तथा  
मोजना भन्रारमको सङ्ञचव       -सदस्म 

(ङ) प्रदेशको कद ङ्जषसम्फन्धी ङ्जवषम  
हेने भन्रारमको सङ्ञचव           -सदस्म 

(च) प्रदेशको वन सम्फन्धी ङ्जवषम हेने  
भन्रारमको सङ्ञचव                 -सदस्म 

(छ) वन, जडीफङ्टटी तथा गैयकाष्ठ वन  
ऩैदवाय ङ्जवषमभा पनङ्टबव प्राप्त  
भध्मेफाट प्रदेश सयकायरे  
भनोनमन गयेका कम्तीभा  
एकजना भङ्जहरा सङ्जहत तीन  

जना ङ्जवऻ                               -सदस्म 

(ज) उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघको  
प्रङ्झतङ्झनङ्झध एक जना                -सदस्म 

(झ) नेऩार घयेरङ्ट तथा साना उद्योग  
भहासॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध एक जना  -सदस्म 

(ञ) कामनकायी पङ्झधकद त          -सदस्म सङ्ञचव  

(७) फोडनको सम्ऩूणन काभ कायफाहीहरूको येखदेख 
तथा प्रफन्ध गननका राङ्झग खङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधानफाट एक कामनकायी 
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पङ्झधकद तको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयनेछ। कामनकायी पङ्झधकद तको काभ, 
कतनव्म तथा पङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(८) फोडनराइन आवश्मक ऩने कभनचायीको 
व्मवस्थाऩन भन्रारमरे गनेछ। 

७०. सेवा शङ्टल्क ङ्झरन सक्न:े फोडनरे व्मवसामीहरुराइन प्रत्मऺ वा 
पप्रत्मऺ रुऩभा प्रदान गयेको ऩयाभशन तथा सेवा फाऩत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको सेवा शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ। 

७१. फोडनको कोष: (१) फोडनको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका 
यकभहरू यहनेछन्् -  

(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त पनङ्टदान तथा 
पन्म यकभ,  

(ख) ङ्जवदेशी सयकाय वा याङ्जिम वा 
पन्तयानङ्जिम सॊघ, सॊस्थाफाट प्राप्त 
सहमोग वा पनङ्टदान, 

(ग) स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी सॊघ सॊस्था वा 
व्मङ्ञक्तफाट प्राप्त दान दातव्म वा 
उऩहाय, 

(घ) व्मवसामभा सॊरगान यहेका सॊघ, सॊस्था 
वा व्मङ्ञक्तफाट प्राप्त सहमोग पनङ्टदान 
वा उऩहाय, 

(ङ) व्मवसामीहरूराई प्रदान गयेको सेवा 
तथा ऩयाभशन फाऩत प्राप्त गयेको सेवा 
शङ्टल्क,  
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(च) पन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ।   

(३) ङ्जवदेशी सयकाय, पन्तयानङ्जिम सॊघ सॊस्था वा 
ङ्जवदेशी सॊघ सॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सहमोग, 
पनङ्टदान, दान, दातव्म वा उऩहाय ङ्झरनङ्ट पगावै फोडनरे प्रदेश 
सयकायको स्वीकद ङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।   

(४) फोडनको तपन फाट गङ्चयन े सम्ऩूणन खचन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको कोषभा जम्भा बएको यकभफाट 
व्महोङ्चयनेछ।   

(५) फोडनको कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

७२. रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) फोडनको आम-व्ममको रेखा प्रदेश 
सयकायरे पऩनाएको रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ याङ्ञखनेछ।   

(२) फोडनको पङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺक 
वा ङ्झनजरे तोकेको कङ्ट नै रेखाऩयीऺकफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

(३) फोडनरे आफ्नो वाङ्जषनक कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत, 
वासरात, राब, हाङ्झन य पन्म हयङ्जहसाफका सम्फन्धभा प्रङ्झतवेदन 
तमाय गयी भन्रारमभा ऩेश गनेछ। 

७३. प्रदेश सयकायरे पनङ्टदान ङ्छदन सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे 
फोडनराई आवश्मक यकभ पनङ्टदानका रूऩभा ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन फोडनरे आफ्नो कामनक्रभ सञ्चारन गनन आङ्झथनक रूऩभा 
सऺभ छ बङ्ङे रागेभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ प्रदान 
गनन प्रदेश सयकाय फाध्म हङ्टने छैन।  

७४. वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन: (१) कामनकायी प्रभङ्टखरे फोडनको काभ 
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कायफाहीको वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक आङ्झथनक वषन सभाप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर भन्रारम य फोडन सभऺ प्रस्तङ्टत 
गनङ्टन ऩनेछ य मस्तो प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत प्रदेश सयकायराई 
सभेत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) कामनकायी प्रभङ्टखरे उऩदपा (१) भा उल्रेख 
बए फभोङ्ञजभको फोडनको वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक वषन 
सावनजङ्झनक रूऩभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- १२ 

वन्मजन्तङ्ट सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था 

७५. जैङ्जवक भागन तोक्न सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे आवश्मक 
ठानेभा याङ्जिम वनको कङ्ट नै ऺेरराई प्रदेश याजऩरभा सूचना 
प्रकाङ्ञशत गयी जैङ्जवक भागन घोषणा गनन सक्नेछ।  

(२) जैङ्जवक भागनको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
पन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७६. कद ङ्जषका ङ्झनङ्झभत्त हाङ्झनकायक वन्मजन्तङ्ट घोषणा गनन सङ्जकन:े (१) 
प्रदेश सयकायरे नेऩार सयकायको सहभङ्झतभा कङ्ट नै खास 
ऺेरभा खास सभमका राङ्झग प्रचङ्झरत याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज तथा 
वन्मजन्तङ्ट सॊयऺण सम्फन्धी ऐन फभोङ्ञजभका सॊयङ्ञऺत वन्मजन्तङ्ट 
फाहेकका पन्म वन्मजन्तङ्ट तथा ऩॊऺीराई प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी कद ङ्जषको ङ्झनङ्झभत्त हाङ्झनकायक वन्मजन्तङ्ट 
घोषणा गनन सक्नेछ य त्मसयी हाङ्झनकायक घोषणा गङ्चयएका 
वन्मजन्तङ्ट तथा ऩॊऺीहरुराई सोही सूचनाभा तोङ्जकएको शतन य 
फन्देजको पधीनभा यही खेत, खोरा, फायीभा ङ्जवना पनङ्टभङ्झत 
रखेट्न, धऩाउन, ऩक्रन सङ्जकनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामन गदान ऩङ्जक्रएको 
कङ्ट नै वन्मजन्तङ्ट तत्कार नङ्ञजकको वन कामानरमभा फङ्टझाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

७७. ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान स्थाऩना गनन सङ्जकन:े (१) कङ्ट नै 
सॊस्था, ङ्झनकाम वा स्थानीम तह, सभङ्टदामरे सॊयऺण ङ्ञशऺा, 
भनोयञ्जन, प्रजनन,् वॊशाणङ्ट स्रोत सॊयऺण तथा पध्ममन, 
पनङ्टसन्धान तथा उर्द्ाय गङ्चयएका वन्मजन्तङ्टहरुको सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी 
उद्यान सञ्चारन गनन चाहेभा प्रदेश सयकायरे पनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी 
उद्यान सञ्चारन गनन चाहनेरे तोङ्जकएको न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया 
गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको पनङ्टभङ्झत नङ्झरई वा 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया नगयी 
ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चारन गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ दण्ड सजाम हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी 
उद्यान सञ्चारन सम्फन्धी पन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

७८. वन्मजन्तङ्टफाट हङ्टन ेऺङ्झत फाऩत याहत ङ्छदइन:े प्रदेशङ्झबरको याङ्जिम 
वन ऺेरभा तोङ्जकएका वन्मजन्तङ्टको कायणरे कसैको धनजनको 
ऺङ्झत बएभा त्मस्तो ऺङ्झत फाऩत ऩीङ्झडतराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
याहत उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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७९. वन्मजन्तङ्ट पस्ऩतार तथा वन्मजन्तङ्ट उर्द्ाय केन्र स्थाऩना गनन 
सङ्जकन:े (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे सभस्मािस्त, पसहाम, 
नयबऺी,  घाइते, टङ्टहङ्टया य उर्द्ाय गङ्चयएका वन्मजन्तङ्टको सॊयऺण 
य व्मवस्थाऩनका राङ्झग भन्रारमफाट पनङ्टभङ्झत ङ्झरइन वन्मजन्तङ्ट 
पस्ऩतार वा वन्मजन्तङ्ट उर्द्ाय केन्र स्थाऩना गनन सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामन गने नाभभा कङ्ट नै 
ऩङ्झन व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे पन्म वन्मजन्तङ्टको पवैध व्माऩाय गनन 
ऩाइने छैन। मसयी सो कामन गये गयाएभा प्रचङ्झरत कानून  
फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। 

(३) वन्मजन्तङ्ट पस्ऩतार तथा वन्मजन्तङ्ट उर्द्ाय केन्र 
स्थाऩना तथा सञ्चारन सम्फन्धी पन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद- १३ 

जराधाय व्मवस्थाऩन 

८०. जराधायको वगीकयण गने् (१) जराधायको पवङ्ञस्थङ्झत, उचाई, 
ङ्झबयारोऩन, ब-ूऺमको सॊवेदनशीरता, वन जङ्गररे ढाकेको 
ऺेर, ऩानीको भारा तथा गङ्टणस्तय, वन ङ्जवनासको दय, जनसॊख्मा 
वदङ्जर्द्दय य जराधाय ऺेरभा यहेको स्रोतभाङ्झथको भानवीम चाऩ 
य प्राकद ङ्झतक प्रकोऩको जोङ्ञखभ सभेतको आधायभा जराधाय 
ऺेरराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशनारमरे वगीकयण गनन 
सक्नेछ। 

(२) ङ्झनदेशनारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वगीकद त 
जराधाय ऺेरको नदी प्रणारीभा आधाङ्चयत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गयी कामानन्वमन गनङ्टन गयाउनङ्ट  

ऩनेछ। 
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८१. सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺरे घोङ्जषत गनन सक्ने्  (१) याङ्जिम वन 
सङ्जहतको कङ्ट नै ऺेर जराधाय सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक 
देखेभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी 
चाय ङ्जकल्रा खङ्टराई सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺेर घोङ्जषत गनन  

सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊयङ्ञऺत जराधाय 
ऺेरको ङ्झसभाना आवश्मकता पनङ्टसाय प्रदेश सयकायरे 
याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी हेयपेय गनन सक्नेछ। 

(३) सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺेरको सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) ङ्झनदेशनारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत 
सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺेरको कामनमोजना तमाय गयी गयाई 
भन्रारमफाट स्वीकद ङ्झत गयाई रागू गनङ्टन गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कसैरे ऩङ्झन सॊयङ्ञऺत 
जराधाय ऺेरभा सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग गङ्चयएको कङ्ट नै 
कामन नास्न, भास्न, ङ्झफगानन वा हेयपेय गनन गयाउन हङ्टॉदैन। 

 

ऩङ्चयच्छेद- १४ 

पऩयाध य दण्ड सजाम तथा कसूयको जाॉचफङ्टझ य कामनङ्जवङ्झध सम्फन्धी 
व्मवस्था  

८२. पऩयाध य दण्ड सजाम तथा कसूयको जाॉचफङ्टझ य कामनङ्जवङ्झध: 
(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ वा प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभको 
कसूय पऩयाधभा सॊघीम कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ दण्ड 
सजाम हङ्टनेछ। 
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  (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ वा प्रचङ्झरत सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभको कसूय पऩयाधभा कसूयको जाॉचफङ्टझ य कामनङ्जवङ्झध 
सॊघीम कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद- १५ 

ङ्जवङ्जवध 

८३. प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ङ्छदने्  कङ्ट नै उऩबोक्ता सभूह, ऩट्टावारा, धाङ्झभनक 
ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदाम वा ङ्झनजी वनको धनीरे वनको 
ङ्जवकास य सॊयऺणका राङ्झग कङ्ट नै प्राङ्जवङ्झधक सहमोग भाग गयेभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजनर वन पङ्झधकद तरे त्मस्तो प्राङ्जवङ्झधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

८४. प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य वातावयण सॊयऺणका 
राङ्झग तोङ्जकएका वनऩैदावायको सिरन, कटान, उऩबोग, 
ओसायऩसाय,  ङ्झफक्री ङ्जवतयणभा प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्नेछ। 

८५. याहत सम्फन्धी व्मवस्था् वन सॊयऺण, व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवकास 
सम्फन्धी कङ्ट नै काभको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै उऩबोक्ता, श्रङ्झभक वा 
कभनचायीको भदत्मङ्ट वा घाइते बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ याहत 
उऩरब्ध गयाइनेछ। 

८६. वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन् वनफाट प्राप्त हङ्टने 
वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन, उऩमोग तथा राबाॊश 
सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

८७. सशस्त्र वन यऺक सम्फन्धी व्मवस्था् नेऩार सयकायरे याङ्जिम 
वनको सङ्टयऺाका राङ्झग व्मवस्था गयेको सशस्त्र वन यऺकको 
ऩङ्चयचारन प्रदेश सयकायफाट हङ्टनेछ। 
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८८. भ्रिाचायभा कायफाही हङ्टने्  मस ऐन पन्तगनत गङ्छठत उऩबोक्ता 
सभूहको ऩदाङ्झधकायी वा सदस्मरे कोषको यकभ दङ्टरुऩमोग वा 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा प्रचङ्झरत भ्रिाचाय ङ्झनमन्रण ऐन फभोङ्ञजभ 
कायफाही हङ्टनेछ। 

८९. पसर ङ्झनमतरे काभ गयेकोभा फचाउ् मस ऐनरे ङ्छदएको 
पङ्झधकायको प्रमोग पसर ङ्झनमतरे गयेकोभा कङ्ट नै ऩङ्झन सयकायी 
कभनचायी व्मङ्ञक्तगत तवयरे उत्तयदामी हङ्टने छैन। 

९०. पङ्झधकाय प्रत्मामोजन् कङ्ट नै ङ्झनकाम वा पङ्झधकायीरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ आपूराइन प्राप्त पङ्झधकाय आपू भातहतको कङ्ट नै 
ङ्झनकाम वा पङ्झधकायीरे प्रमोग गनन ऩाउन ेगयी प्रत्मामोजन गनन 
सक्नेछ। 

९१. ङ्झनमभ फनाउन े पङ्झधकाय् मस ऐनका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩङ्चयच्छेदभा 
उल्रेङ्ञखत उद्देश्म ऩूङ्झतन गननका राङ्झग प्रदेश सयकायरे 
आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ। 

९२. कामनङ्जवङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन सक्ने्  मो ऐन तथा मस ऐन 
पन्तगनत फनेको ङ्झनमभावरीको कामानन्वमन गनन भन्रारमरे 
आवश्मक कामनङ्जवङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गनन सक्नेछ। 

९३. मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मो ऐन वा मस ऐन पन्तगनत फनेका 
ङ्झनमभभा उल्रेङ्ञखत ङ्जवषमभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य पन्म 
ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

९४. फचाउ् (१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा पङ्ञघ सॊघीम वन ऐन, 
२०४९ उक्त ऐन फभोङ्ञजभ फनाइएको ङ्झनमभ वा ङ्झनकाङ्झरएको 
आदेश पन्तगनत प्रदेश सयकाय वा भन्रारम य पन्तगनतका 
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कामानरमद्वाया गङ्चयएको काभ मसै ऐन पन्तगनत बए गयेको 
भाङ्झननेछ। 

 (२) प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ बएका य प्रदेश 
पन्तगनत कामन सम्ऩादन गने गयी हस्तान्तयण बइन आएका 
कामनको हकभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ। 

 
 
 
 

 
 


