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संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. १५ 

प्रदेशमिरको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सवु्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना:  वनपदैावारको आवश्यकताको पररपूती, सदपुयोग, स्वस्थ वातावरण 
प्रवर्द्नन र वातावरणीय सेवा प्रवाह गनन राष्ट्रिय वन, िू-तथा जलाधार, जैष्ट्रवक 

ष्ट्रवष्ट्रवधता, वन्यजन्त ु तथा वनस्पमतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लामग 

समदुायद्वारा व्यवस्स्थत ष्ट्रवमिन्न वन व्यवस्थापन पर्द्मत अपनार्न प्रदेशको 
समषृ्ट्रर्द्, सामास्जक तथा आमथनक ष्ट्रवकासमा टेवा परु् याउन र मनजी तथा 
सावनजमनक जग्गामा वनको ष्ट्रवकास र प्रबर्द्ननको लामग कानूनी व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय िएकाले, 

प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारस्भिक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम ×प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, 
२०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभि हनेुछ। 

२. पररिाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
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(क) "आखेटोपहार" िन्नाले वन्यजन्तहुरुको स्जवीत वा 
मतृ शरीर वा पष्ट्रहचान गनन सष्ट्रकने अवस्थामा रहेको 
मतनीहरुको शरीरको कुनै अङ्ग सभझन ुपछन।  

(ख) "कायनयोजना" िन्नाले वातावरणीय सन्तलुन कायम 
राखी वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण तथा वनपैदावारको 
उपयोग र मबक्री ष्ट्रवतरण गनन तयार गररएको यस 
ऐन बमोस्जम स्वीकृत वन सभबन्धी ष्ट्रवमिन्न 
कायनयोजना सभझन ुपछन। 

(ग)   "खमनजजन्य वनपैदावार" िन्नाले वन क्षेरमा िू-
सतह वा िगूिन मिर पार्ने वा वनक्षेर मिर िएर 
बग्ने खोला वा नदीमा रहेको वा पार्एको 
पेट्रोमलयम र ग्यााँस पदाथन बाहेक चट्टान, माटो, ढुङ्गा, 
मगट्टी, बालवुा वा कुनै मनस्ित िौमतक गणु तथा 
तत्वको रासायमनक सस्भमश्रणयकु्त अप्राङ्गाररक 
(र्नअगानमनक) पदाथन सभझन ुपछन। 

(घ)   "गैरकाष्ठ वनपैदावार" िन्नाले काठ र दाउरा वा 
काष्ठजन्य बाहेक वनमा रहेका, पार्एका वा 
वनबाट ल्यार्एका सबै वनपदैावार सभझन ुपछन र 
सो शब्दले जडीबटुी समेतलार्न जनाउाँनेछ। 

(ङ)   "गैर-व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन" िन्नाले गररबीका 
रेखाममुन रहेका समदुायलाई आय आजननका मनममत्त 
दफा ५१ बमोस्जम कबमुलयती वनको रूपमा प्रदान 
गररएको राष्ट्रिय वन सभझन ुपछन। 

(च)  "स्चमडयाखाना" िन्नाले संरक्षण स्शक्षा, मनोरञ्जन, 
प्रजनन,् वंशाण ु स्रोतको संरक्षण, अध्ययन तथा 



 

4 
 

अनसुन्धान गने उदे्दश्यले जीवजन्तहुरु परस्थानमा 
प्रदशननमा राखी व्यवस्थापन गररएको स्थान सभझन ु
पछन र सो शब्दले अन्तरानष्ट्रिय मान्यता अनसुार 
स्थापना गररने प्राणी उद्यान (जलुोस्जकल गाडेन) 
समेतलाई जनाउाँछ। 

(छ)  "जलाधार" िन्नाले प्रेमसष्ट्रपटेशन वा पानी एकीकृत 
िई एउटै मनकासबाट बग्ने पानीढलो क्षेर सभझन ु
पछन। सो शब्दले कुनै नदी, खोला, खोल्सा 
आददलाई मनकासको आधार मानी त्यस्तो बहाव 
साँगसाँगकैो र सोिन्दा मामथल्लो क्षेर समेतलाई 
जनाउाँछ। 

(ज)  "जैष्ट्रवक मागन" िन्नाले वन्यजन्तहुरु एक बासस्थानबाट 
अको बासस्थानमा आवत-जावत गने बाटो सभझन ु
पछन। 

(झ)   "टााँचा" िन्नाले काठ वा खडा रुखमा लगार्ने 
छाप, स्चन्ह वा मनशाना सभझन ुपछन। 

(ञ)   "मडमिजनल वन अमधकृत" िन्नाले मडमिजन वन 
कायानलयको प्रमखु सभझन ुपछन। 

(ट)   "तोष्ट्रकएको" वा "तोष्ट्रकए बमोस्जम" िन्नाले यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयमहरुमा तोष्ट्रकएको वा 
तोष्ट्रकए बमोस्जम सभझन ुपछन। 

(ठ) "धाममनक वन" िन्नाले दफा ५५ बमोस्जम 
परापवूनकालदेस्खको ऐमतहामसक पष्ट्रवर धाममनक 
स्थलको र त्यस वररपररको वनको संरक्षणका लामग 
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प्रचमलत कानून  बमोस्जम स्थाष्ट्रपत कुनै धाममनक 
मनकाय, समूह वा समदुायलाई ससु्भपएको राष्ट्रिय 
वनको मनस्ित िू-िाग सभझन ुपछन।  

(ड)  "नदीजन्य पदाथन" िन्नाले यस प्रदेशको नदी, खोला, 
खोल्सी, खहरे, बाढी पष्ट्रहरोले बगाई ल्याई नदी, 
खोल्सा र खहरेको ष्ट्रकनार तथा आसपासका वन 
क्षेर वा सावनजमनक जग्गा वा नदी उकास क्षेर वा 
मनजी जग्गामा मथमिएको ढंुगा, िािेल, वालवुा, 
मगट्टी, ममस्कट, िस्कट, गेिान, माटो सभझन ुपछन। 

(ढ)   "मनजी वन" िन्नाले प्रचमलत कानून बमोस्जम कुनै 
व्यस्क्त वा संस्थाको हक पगु्ने मनजी जग्गामा लगाई 
हकुानएको वा संरक्षण गररएको वन सभझन ुपछन। 

(ण)  "मनदेशनालय" िन्नाले प्रदेश सरकारको वन 
मनदेशनालय सभझन ुपछन। 

(त) "पट्टावाला" िन्नाले दफा 49 बमोस्जम वन 
सभबन्धी पट्टा प्राप्त गने व्यस्क्त वा  संस्था सभझन ु
पछन। 

(थ)     "पयानपयनटन" िन्नाले वन, वन्यजन्त,ु वातावरण 
लगायत प्राकृमतक र सााँस्कृमतक सभपदामा आधाररत 
प्रकृमतमैरी पयनटकीय गमतष्ट्रवमधलार्न सभझन ुपछन। 
सो शब्दले पयानपयनटनलार्न लस्क्षत गरी सञ्चालन 
गररने ष्ट्रक्रयाकलापहरुलार्न समेतलाई जनाउाँछ। 

(द)   "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश  सभझन ुपछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(ध)   "प्रदेश वन मनदेशक" िन्नाले वन मनदेशनालयको 
प्रमखु सभझन ुपछन। 

(न)   "प्रदेश सरकार" िन्नाले बागमती प्रदेशको सरकार 
सभझन ुपछन। 

(प) "फाट्टफुट्ट रुख िएको" िन्नाले दश प्रमतशतिन्दा 
कम छर घनत्व िएको वन क्षेर सभझन ुपदनछ। 

(फ)   "मन्रालय" िन्नाले प्रदेश सरकारको वन सभबन्धी 
कायन स्जभमेवारी रहेको मन्रालय सभझन ुपछन। 

(ब)   "राष्ट्रिय वन" िन्नाले प्रदेशमिर रहेका सामदुाष्ट्रयक 
वन, धाममनक वन, कवमुलयती वन, संरस्क्षत वन र 
प्रदेश सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन सभझन ुपछन र 
सो शब्दले वनले घेररएको वा वनको छेउछाउमा 
रहेको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनमिर रहेका 
बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगर समेतलार्न 
जनाउाँछ। 

(ि)   "वन" िन्नाले पूणन वा आंस्शक रूपमा रुखहरु वा 
बटु्यानले ढाष्ट्रकएको क्षेर सभझन ुपछन। 

(म)   "वन व्यवस्थापन पर्द्मत" िन्नाले राष्ट्रिय वनको 
व्यवस्थापनका लामग अपनार्एका सरकारद्वारा 
व्यवस्स्थत वन, चकला वन, संरस्क्षत वन, 
सामदुाष्ट्रयक वन, धाममनक वन, व्यवसाष्ट्रयक 
कबमुलयती वन, गैरव्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वनलाई 
सभझन ुपछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(य)   "वन सभबन्धी पट्टा" िन्नाले दफा 49 अन्तगनत 
प्रदान गररएको पट्टा सभझन ुपछन। 

(र)  "वन क्षेर" िन्नाले मनजी स्वाममत्वको हक िोगको 
र प्रचमलत कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको 
बाहेकको वन मसमाना लगार्एको वा नलगार्एको 
वनले घेररएको वा वनमिर रहेको वा वनसाँग 
जोमडएको घााँसे मैदान, खकन , ष्ट्रहउाँले ढाकेको वा 
नढाकेको नाङ् गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, 
मसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पती वा ऐलानी 
जग्गाले ओगटेको क्षेर समेत सभझन ुपछन। 

(ल)   "वन मसमाना स्चन्ह" िन्नाले राष्ट्रिय वनको मसमाना 
छुट् याउन लगार्एको काठ, ढुङ्गा, मसमेन्ट वा अरु 
कुनै वस्तकुो खभबा वा स्चन्हपट सभझन ुपछन र सो 
शब्दले प्रचमलत कानून बमोस्जम जग्गा नापजााँच 
गरी तयार गरेको नक्सामा अष्ट्रित वन मसमाना स्चन्ह 
समेतलार्न जनाउाँनेछ। 

(व)   "वनपैदावार" िन्नाले वनमा रहेको वा पार्एको वा 
वनबाट ल्यार्एको देहायको पदैावार सभझन ुपछनः- 

(१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, 
काठको तेल, बोक्रा, घााँस, लाहा, 
ष्ट्रपपला, ष्ट्रपपली वा 

(२) रुख, मबरुवा, पात, डााँठ, फल, बीज, 
फूल, िूवा, जरा, गानो, बोक्रा, गम 
रेस्जन, लोहवान, जङ्गली जडीबटुी, 
वनस्पमत तथा मतनका ष्ट्रवमिन्न िाग वा 
सूक्ष्म अङ्ग  वा 
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(३) चट्टान, माटो, ढुङ्गा, मगट्टी, बालवुा वा 
अन्य खमनज जन्य पदाथन वा 

(४) वन्यजन्त ुवा पशपुन्छी वा वन्यजन्तकुो 
आखेटोपहार।  

(श)  "वातावरणीय सेवा" िन्नाले वन क्षेरको पाररस्स्थमतकीय 
प्रणालीबाट प्राप्त हनेु देहाय बमोस्जमको सेवा र 
सोबाट प्राप्त हनेु लाि सभझन ुपछनः- 

(१) काबनन सस्ञ्चमत, 

(२) जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधताको संरक्षण, 

(३) जलचक्र प्रणाली, 

(४) पयानपयनटन, 

(५)  तोष्ट्रकए बमोस्जमको अन्य लाि। 

(ष) "व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन" िन्नाले प्रचमलत 
कानून बमोस्जम स्थाष्ट्रपत कुनै संस्था, वनपदैावारमा 
आधाररत उद्योग वा समदुायलाई दफा ४7 
बमोस्जम उदे्दश्यहरुका लामग कबमुलयती वनको 
रूपमा प्रदान गररएको राष्ट्रिय वन सभझन ुपछन। 

(स) "सब-मडमिजन वन कायानलय" िन्नाले मडमिजन वन 
कायानलय अन्तगनतको वन कायानलय सभझन ुपछन। 

(ह)  "सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन" िन्नाले पररच्छेद- ३ 
बमोस्जम प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गने राष्ट्रिय 
वन सभझन ुपछन। 

(क्ष) "सामदुाष्ट्रयक वन" िन्नाले सामषु्ट्रहक ष्ट्रहतका लामग 
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वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण र उपयोग गनन दफा ३३ 

बमोस्जम सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहलाई 
ससु्भपएको राष्ट्रिय वन सभझन ुपछन। 

(र)  "मसमसार" िन्नाले िूममगत जलस्रोतबाट वा 
वषानतका कारण पानीको पररमाण रहने वा प्राकृमतक 
वा मानव मनममनत, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा 
बगेको, स्वच्छ वा नमुनलो पानी िएको धाष्ट्रपलो 
जममन (स्वाभप), दलदले जममन (मासन), नदीबाट 
प्रिाष्ट्रवत जममन (ररिरार्न फल्डप्लेन), ताल (लेक), 
पोखरी (पोण्ड) र जलिण्डार क्षेर (वाटर स्टोरेज 
एररयाज) समेतलार्न जनाउाँछ। 

(ज्ञ)   ...........  

(ज्ञ१.) "स्थानीय तह" िन्नाले गाउाँपामलका, नगरपामलका, 
उपमहानगरपामलका, महानगरपामलका र स्जल्ला 
सिा सभझन ुपछन। 

 

            पररच्छेद- २ 

राष्ट्रिय वनको सीमा मनधानरण र अन्य व्यवस्था 
३. वन मसमाना लगाउन सष्ट्रकने: मडमिजनल वन अमधकृतले प्रचमलत 

संघीय वन ऐनमा िएको व्यवस्था बमोस्जम यस पररच्छेदमा 
लेस्खएको कुराहरुका अधीनमा रही आफ्नो कायन क्षेरको राष्ट्रिय 
वनको मसमाना छुटयाई वन मसमाना स्चन्ह लगाउन सक्नेछ। 

४. जग्गा प्राप्त गने सूचना: (१) दफा ३ बमोस्जम राष्ट्रिय वनको मसमाना 
छुट्याउाँदा सो वन वा त्यसको मसमानाको संरक्षणका मनस्भत 
मडमिजनल वन अमधकृतले सो वनमिरको वा सो वनको मसमानासाँग 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा स्झष्ट्रकएको।     
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जोमडएको सावनजमनक वा कुनै व्यस्क्तको मनजी जग्गा र सो जग्गामा 
बनेको घर, छाप्रो समेत वनको मसमाना मिर पारी छुट्याउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रयोजनका लामग मडमिजनल 
वन अमधकृतले मन्रालयको पूवन स्वीकृमत मलई सोको कारण र 
त्यस्तो जग्गा प्राप्त गने कुराको सावनजमनक सूचना सभबस्न्धत 
व्यस्क्तको घर दैलोमा, सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको 
कायानलयमा र सो जग्गा िएको स्थानमा सबैले देखे्न गरी टााँस गनुन 
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको सूचनामा देहायका कुराहरु 
समेत खुलाउन ुपनेछः- 

(क) प्राप्त गररने जग्गा वा घर, छाप्रोले ओगटेको 
क्षेरफल र चार ष्ट्रकल्ला तथा जग्गाको ष्ट्रकमसम, 

(ख) त्यस्तो जग्गामा हकदैया िएको वा िोगचलन 
गरररहेका सरोकारवाला व्यस्क्तहरुले उक्त 
सूचना टााँस िएको मममतले बाटोको भयाद 
बाहेक सत्तरी ददनमिर मडमिजनल वन अमधकृत 
समक्ष आफ्ना हकिोगका प्रमाण सष्ट्रहत 
क्षमतपूमतनको माग दावी गरी दरखास्त ददन 
आउन ु पने र सो भयाद मिर दरखास्त ददन 
नआएमा पमछ कुनै उजरु लाग्ने छैन। 

५. घर जग्गा प्राप्त गने कुरामा उजरु गने: (१) दफा ४ को उपदफा 
(२) बमोस्जम घर जग्गा प्राप्त गररने कुराको सूचना टााँस िएकोमा 
सो सूचनामा स्चत्त नबझु्ने सरोकारवाला व्यस्क्तले सो सूचना टााँस 
िएको मममतले बाटोको भयाद बाहेक पैँतीस ददनमिर मनदेशनालयमा 
उजरु ददन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम परेको उजूरीमा आवश्यक 
जााँचबझु गरी मनदेशनालयले मनणनय गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम मनदेशनालयले गरेको मनणनय 
उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्क्तले त्यस्तो मनणनयको सूचना पाएको मममतले 
पैँतीस ददनमिर सभबस्न्धत उच्च अदालतमा पनुरावदेन ददन सक्नेछ। 

६. मआुब्जा वा क्षमतपूमतन रकम मनधानरण र ष्ट्रवतरण: (१) यस पररच्छेद 
अन्तगनत प्राप्त गररने घर, छाप्रो र जग्गाको मआुब्जा वा क्षमतपूमतन 
रकमको मनधानरण प्रचमलत जग्गा प्रामप्त सभबन्धी कानून बमोस्जम 
गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम क्षमतपूमतनको रकम मनधानरण 
िएपमछ मडमिजनल वन अमधकृतले त्यस्तो रकम मलन आउन ुिनी 
सरोकारवालालाई सूचना ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम मनधानरण गररएको मआुब्जा वा 
क्षमतपूमतनको रकम  मडमिजनल वन अमधकृतले सरोकारवाला 
व्यस्क्तलाई सरकारी कोषबाट ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोस्जमको सूचना पाएको मममतले पैंतीस 
ददनमिर क्षमतपूमतनको रकममा स्चत्त नबझु्ने व्यस्क्तले मन्रालय समक्ष 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ। त्यस्तो पनुरावेदनमा मन्रालयबाट िएको 
मनणनय अस्न्तम हुनेछ। 

(5) उपदफा (२) बमोस्जमको सूचना पाएको वा उपदफा 
(३) बमोस्जम मनणनय िएको मममतले पााँच वषनमिर उक्त क्षमतपूमतनको 
रकम मलन नआएमा सो रकम सरकारी कोषमा जभमा हनेुछ। 

७. घर जग्गा कब्जामा मलने: दफा ६ को उपदफा (२) बमोस्जम 
क्षमतपूमतनको रकम मनधानरण िएको सूचना ददएपमछ उक्त घर जग्गा 
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मडमिजनल वन अमधकृतले कब्जामा मलन सक्नेछ र सो मममतदेस्ख 
उक्त घर जग्गा प्रदेश सरकारको स्वाममत्वमा हनेुछ। 

८. राष्ट्रिय वनको मसमानामिर मनजी जग्गा पानन र प्राप्त गननमा प्रमतबन्ध: 
यस पररच्छेदमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमन कुनै 
मनजी जग्गा वा घर, छाप्रो राष्ट्रिय वनको मसमाना मिर पादान वा 
त्यस्तो जग्गा वा घर, छाप्रो प्राप्त गदान देहायमा लेस्खएको कुराहरुका 
अधीनमा रही गनुन पनेछः- 

(क) राष्ट्रिय वन बाष्ट्रहर रीतपूवनक दतान आवाद िैसकेको 
मनजी जग्गा र त्यस्ता जग्गामा रहेका घर, छाप्रो िए 
सो समेत राष्ट्रिय वन वा त्यसको मसमानाको संरक्षणका 
लामग प्राप्त गनन अत्यावश्यक िएमा बाहेक प्राप्त गररने 
छैन,  

(ख) खण्ड (क) बमोस्जम जग्गा प्राप्त गदान कुनै एकै 
व्यस्क्तको जग्गामध्ये तराई वा मिरी मधेश िए दईु 
मबगाहा र उपत्यका र पहाडमा िए चार रोपनी िन्दा 
बढी जग्गा प्रदेश सरकारको पूवन स्वीकृमत बेगर प्राप्त 
गररने छैन र तराई वा मिरी मधेशमा पााँच मबगाहा र 
उपत्यका र पहाडमा दश रोपनी िन्दा बढी त्यस्तो 
जग्गा सो जग्गाधनीको मन्जरुीले बाहेक कुनै पमन 
अवस्थामा प्राप्त गनन सष्ट्रकने छैन, 

(ग) चारैमतर राष्ट्रिय वनले घेररएको वा राष्ट्रिय वनमिरको 
कुनै व्यस्क्तको नाममा दतान िैराखेको जग्गा वा घर, 
छाप्रो जमतसकैु िए पमन प्राप्त गरी राष्ट्रिय वनको 
मसमानामिर पारी छुट् याउन सष्ट्रकनेछ। 

९. परैु जग्गा प्राप्त गने: यस पररच्छेद बमोस्जम जग्गाको केही िाग 
मलने कारबाही गदान सो जग्गाको धनीले परैु जग्गा वा घर, छाप्रो 
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सरकारबाट मलर्योस ्िनी मनवेदन गरेमा र उक्त स्थानमा मनवेदकको 
केवल दईु ष्ट्रवगाहा वा सो िन्दा कम जग्गा रहेछ िने सो जग्गाको 
केही िाग मार मलने गनुन हुाँदैन। पूरै जग्गा वा घर, छाप्रो यस 
पररच्छेद बमोस्जम गरी मलन ुपनेछ। 

१०. अदालतले पाए सरहको अमधकार हनेु: यस पररच्छेद बमोस्जम आफू 
समक्ष पेश हनु आएको कुनै कुराको मनणनय गननका लामग 
सरोकारवाला व्यस्क्तहरु र मनजहरुको सास्क्षहरुलाई स्झकाउने, बझु्ने, 
भयाद तारेख ददने र मनजहरुबाट मलखत गराउने समेत मन्रालय, 
मनदेशनालय, मडमिजनल वन अमधकृत र प्रचमलत जग्गा प्रामप्त सभबन्धी 
कानूनमा तोष्ट्रकएको समममतलाई प्रचमलत कानून बमोस्जम अदालतले 
पाए सरहको अमधकार हनेुछ।  

११. मनजी जग्गाको लगत काट्ने: (१) यस पररच्छेद बमोस्जम कुनै 
व्यस्क्तको मनजी जग्गा प्राप्त गरी राष्ट्रिय वनमिर पारी छुट् यार्एपमछ 
त्यसरी प्राप्त गररएको मनजी जग्गाको क्षेरफल, सााँध, ष्ट्रकल्ला, मौजा 
र्त्यादद सबै ष्ट्रववरण खोली मडमिजनल वन अमधकृतले सभबस्न्धत 
मालपोत वा गाउाँपामलका वा नगर कायनपामलकाको कायानलयलाई 
जानकारी ददन ुपनेछ र सो बमोस्जम मालपोत वा गाउाँपामलका वा 
नगरकायनपामलकाको कायानलयले पमन जग्गाको मालपोत वा करको 
लगत कट्टा गनन कारबाही गरी त्यसको जानकारी प्रदेश सरकार र 
मनदेशनालयमा ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लगत कट्टा हनेु जग्गाको धनीले 
सो जग्गा राष्ट्रिय वन मिर पारी छुट्याएको मममतदेस्ख सो जग्गाको 
मालपोत वा अरु कुनै ष्ट्रकमसमको कर बझुाउन ुपने छैन। 

१२. बल प्रयोग गनन सक्ने: मडमिजनल वन अमधकृतले यस पररच्छेद 
बमोस्जम कारबाही गदान वा जग्गा वा घर, छाप्रो कब्जामा मलाँदा 
कसैले बाधा ष्ट्रवरोध गरेमा आवश्यक बल प्रयोग गनन सक्नेछ। 
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१३. जग्गा दतान गनन नहनेु: (१) राष्ट्रिय वनमिरको जग्गा कसैले पमन 
दतान गनन वा गराउन हुाँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा लेस्खएको जग्गा दतान गरे गराएको 
पार्एमा दतान स्वतः बदर हनेुछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम दतान बदर िएको जग्गाको 
ष्ट्रववरण मन्रालयमा पठाउनकुा साथै लगत कट्टा गनन मडमिजनल वन 
अमधकृतले सभवस्न्धत मालपोत वा गाउाँपामलका वा नगर 
कायनपामलकाको कायानलयलाई लेखी पठाउन ुपनेछ। त्यसरी लेखी 
आएको सात ददनमिर सभबस्न्धत मालपोत वा गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको कायानलयले लगत कट्टा गरी सोको जानकारी 
सभबस्न्धत मडमिजन वन कायानलयलाई ददन ुपनेछ। 

  (४) यो ऐन प्रारभि हनुिुन्दा अस्घ कसैले राष्ट्रिय वनको 
कुनै िाग नेपाल सरकारको स्वीकृमत बगेर गैरकानूनी रुपले दतान 
गराएको रहेछ िने त्यस्तो दतान पमन यो ऐन प्रारभि िएपमछ स्वतः 
बदर हनेुछ र त्यस्ता दतानको लगत कट्टा गररनेछ। 

(५) राष्ट्रिय वनमिरको जग्गा कसैले दतान गरे गराएमा 
प्रचमलत संघीय वन ऐनमा िएको व्यवस्था बमोस्जम सजाय हनेुछ। 

१४. बस्ती स्थानान्तरण गनन सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनको संरक्षणका लामग 
कुनै बस्ती वा गाउाँ नै स्थानान्तरण गनन आवश्यक ठानेमा प्रदेश 
सरकारले यस पररच्छेद बमोस्जमको प्रष्ट्रक्रया अपनाई स्थानान्तरण 
गनन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्थानान्तरण हनेु बस्ती अन्यर 
वन क्षेरमा नै राख्न ुपने िएमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको 
सहममतमा आवश्यक मनणनय गनन सक्नेछ। 
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  (३) उपदफा (२) बमोस्जम वा यो ऐन प्रारभि हनुअुस्घ वन 
ऐन, २०४९ बमोस्जम स्थायी रूपमा बसोबास र पनुवानस गररएका 
जग्गाहरुमा त्यस्तो जग्गा प्रदान गदानको बखतदेस्ख नै रहेका रुखहरु 
सरकारको स्वाममत्वमा रहनेछन।् त्यस्ता रुखहरु प्रदेश सरकारले 
यथासभिव चााँडो हटाउन ुपनेछ। 

१५. राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यस्क्तलाई हक प्राप्त नहनेु: (१) नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकार वा मडमिजनल वन अमधकृतबाट पट्टा, पजुी वा 
प्रमाणपर प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहमुलयत प्राप्त 
गरेकोमा बाहेक कुनै व्यस्क्तलाई राष्ट्रिय वनमा कुनै ष्ट्रकमसमको हक 
वा सहमुलयत प्राप्त हनेु छैन। 

(२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा मडमिजनल वन 
अमधकृतको आदेश बमोस्जम बाहेक कुनै व्यस्क्तले उपदफा (१) 
बमोस्जम राष्ट्रिय वनमा आफूले पाएको हक वा सहमुलयत अरु 
कसैलार्न मबक्री बन्धक, दान दातव्य वा सट्टा गरी वा अरु कुनै 
प्रकारले हक छोमडददन ुहुाँदैन। 

१६. राष्ट्रिय वन क्षरेमा प्रवशे मनषेध: वन संरक्षणको दृष्ट्रिकोणबाट 
आवश्यक देस्खएमा मडमिजनल वन अमधकृतले मन्रालयको स्वीकृमत 
मलई राष्ट्रिय वनको कुनै िागमा मनस्ित समयका लामग सूचना 
प्रकास्शत गरी प्रवेश मनषेध गनन सक्नेछ। 

तर मडमिजनल वन अमधकृतले तोष्ट्रकददएको बाटोबाट आवत 
जावत गनन यसले कुनै प्रमतबन्ध लगाएको मामनने छैन।  

१७. राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन: (१) मडमिजनल वन अमधकृतले आफ्नो 
कायन क्षेरको राष्ट्रिय वनको रणनीमतक योजना तयार गरी 
मनदेशनालयबाट स्वीकृत गराई कायानन्वयन गनुन पनेछ। रणनीमतक 
योजना बनाउाँदा सामदुाष्ट्रयक वनका प्रमतमनमधहरुलाई समेत सहिागी 
गरार्नेछ। 
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(२) मडमिजनल वन अमधकृतले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन 
सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन, चकला वन, संरस्क्षत वन, सामदुाष्ट्रयक वन, 
धाममनक वन, गैर-व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन र व्यवसाष्ट्रयक 
कबमुलयती वनको वन व्यवस्थापन पर्द्मत अपनाई गनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा वन व्यवस्थापन 
पर्द्मत अपनाई व्यवस्थापन िर्रहेको एउटा राष्ट्रिय वनको केही िाग 
वा परैु िागलाई कुनै अको वन व्यवस्थापन पर्द्मत अपनाई 
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोस्जमको वन व्यवस्थापन गदान 
वन्यजन्तकुो वासस्थान व्यवस्थापनका लामग आवश्यक 
ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोस्जम सामदुाष्ट्रयक वन, सरकारद्वारा 
व्यवस्स्थत वन, चक्ला वन, संरस्क्षत वन व्यवस्थापन गदान 
मसस्ल्िकल्चर र वन व्यवस्थापनको मसर्द्ान्तमा रही कायनयोजना 
बनाई सभबस्न्धत मनकायबाट स्वीकृत गराई ढलापडा, सकेुका, मरेका  
र उमेर पगुेका बढुा रुखहरु हटार्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम कायनयोजना कायानन्वयन गदान 
कायानन्वयन गने मनकाय वा उपिोक्ता समूहले पनुनउत्पादनको 
समुनस्ितता तथा वनको संरक्षण र सभबर्द्नन गनुन पनेछ। 

(७) उपदफा (२) बमोस्जम कायनयोजना बनाउाँदा पहाडी 
क्षेरमा हैमसयत मबिकेो वनमा वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धानको 
आधारमा तोष्ट्रकए बमोस्जम प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी प्रजामत रुपान्तरण गनन 
सष्ट्रकनेछ। 

१८. वनपैदावारको मबक्री ष्ट्रवतरण: (१) प्रदेश सरकारले वनपदैावारमध्ये 
काठ र दाउराको मबक्री ष्ट्रवतरण र आपूमतनका लामग तोष्ट्रकए 
बमोस्जमको संरचना तयार गरी व्यवस्था गनेछ। 
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 (२) प्रदेश सरकारले तोष्ट्रकए बमोस्जमको वनपैदावारमा 
आधाररत उद्योगलाई तोष्ट्रकए बमोस्जम कच्चा पदाथन उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 

(३) वनपैदावारको उपयोग गनन, हटाउन वा मबक्री ष्ट्रवतरण 
गनन, मनकासी गनन वा ओसार पसार गनन तोष्ट्रकएको मनकाय वा 
अमधकारीले तोष्ट्रकए बमोस्जम र्जाजत ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम र्जाजत ददर्ने वन पैदावारको 
मूल्य वा दस्तरु तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

१९. अध्ययन अनसुन्धानका लामग वनक्षरे उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) 
अध्ययन, अनसुन्धान वा शैस्क्षक प्रदशनन गने अमिप्रायले सरकारी 
स्वाममत्वमा रहेका अनसुन्धान गने मनकाय, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा शैस्क्षक 
संस्थाले वनक्षेर माग गरेमा तोष्ट्रकए बमोस्जमको प्रष्ट्रक्रयाको आधारमा 
मन्रालयले सोही प्रयोजनका लामग मनस्ित अवमध तोकी राष्ट्रिय वनको 
कुनै िाग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम उपलब्ध गरार्एको वन 
क्षेरको तोष्ट्रकएको दस्तरु प्रदेश सरकारलार्न बझुाउन ुपनेछ। 

२०. अध्ययन अनसुन्धानका लामग अनमुमतपर मलन ुपने: (१) राष्ट्रिय वन 
क्षेरमिर वन, वनस्पमत तथा वन्यजन्तकुा लामग अध्ययन, अनसुन्धान 
तथा नमनुा सिलन गनन चाहने व्यस्क्त वा संस्थाले तोष्ट्रकए बमोस्जम 
अनमुमतपर मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम नमनुा सिलन गनन चाहने 
व्यस्क्त वा संस्थाले तोष्ट्रकए बमोस्जमको दस्तरु प्रदेश सरकारलार्न 
बझुाउन ुपनेछ। 

२१. जडीबटुी अनसुन्धान केन्र स्थापना गनन सष्ट्रकने: प्रदेश सरकारले 
जडीबटुी तथा सगुस्न्धत वनस्पमतको अध्ययन, अनसुन्धान, उत्पादन, 
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प्रदशननी र व्यवसाष्ट्रयक खेती प्रवर्द्ननका लामग प्रदेशमा तोष्ट्रकए 
बमोस्जमको एक जडीबटुी ष्ट्रवकास तथा खेती अनसुन्धान केन्रको 
स्थापना गनन सक्नेछ। 

२२. साझेदारीमा जडीबटुी खेती गनन सष्ट्रकने: (१) प्रदेश सरकारले तोष्ट्रकए 
बमोस्जम सावनजमनक मनजी साझेदारीमा जडीबटुी खेती प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास, 
ष्ट्रवस्तार, उत्पादन, प्रशोधन एवं बजार प्रवर्द्नन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सावनजमनक मनजी साझेदारीमा 
गररने जडीबटुी खेती प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्तार तथा उत्पादनका लामग 
मन्रालयले रुख निएको वा फाट्टफुट्ट रुख िएको राष्ट्रिय वनको 
कुनै िाग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

२३. पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन: (१) कुनै गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाले आफ्नो क्षेर मिर रहेको वनमा पयानपयनटन कायनक्रम 
सञ्चालन गनन र त्यस्तो वन पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालनका लामग 
उपयकु्त देस्खएमा प्रदेश सरकारले पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन 
सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई तोष्ट्रकए बमोस्जम 
सहममत ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको वनक्षेर उपिोक्ता समूहद्वारा 
व्यवस्थापन हुाँदै आएको िएमा सभबस्न्धत उपिोक्ता समूहको पूवन 
सहममत मलन ुपनेछ।  

२४. मसमसार क्षरेको व्यवस्थापन: मडमिजनल वन अमधकृतले राष्ट्रिय 
वनमिर पने मसमसार क्षेरलार्न तोष्ट्रकए बमोस्जम व्यवस्थापन गनन 
सक्नेछ र यस्ता मसमसार क्षेरमा तोष्ट्रकए बमोस्जम पयानपयनटन 
कायनक्रम समेत सञ्चालन गनन सक्नेछ। 
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पररच्छेद- ३ 

सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन सभबन्धी व्यवस्था 
२५. सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको कायनयोजना: (१) सरकारद्वारा 

व्यवस्स्थत वनको व्यवस्थापनका लामग मडमिजन वन कायानलयले 
तोष्ट्रकए बमोस्जम कायनयोजना तयार गरी स्वीकृमतका लामग 
मनदेशनालयमा पेश गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश िएको कायनयोजनामा कुनै 
हेरफेर गनन आवश्यक देखेमा मनदेशनालयले त्यस्तो कायनयोजना 
मडमिजन वन कायानलयमा ष्ट्रफतान पठाउन सक्नेछ र मडमिजन वन 
कायानलयले आवश्यक हेरफेर गरी आफ्नो राय सष्ट्रहत पठाएपमछ सो 
कायनयोजना मनदेशनालयले स्वीकृत गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम स्वीकृत िएको कायनयोजना 
मडमिजनल वन अमधकृतले आफ्नो कायन क्षेरमा लाग ूगनेछ। 

(४) सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको वन पैदावारमा प्रदेश 
सरकारको स्वाममत्व रहनेछ। 

२६. चकला वन: (१) वनको उत्पादकत्व वृष्ट्रर्द् गने प्रयोजनका लामग 
सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको कुनै िागलाई मडमिजन वन कायानलयले 
चार ष्ट्रकल्ला तोकी चकला वनको रूपमा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम व्यवस्थापन गररने चकला वन 
प्रदेश सरकारले तोष्ट्रकए बमोस्जम प्रमतस्पधानको आधारमा तोष्ट्रकएको 
अवमधका लामग मनजी तथा सरकारको पूणन वा आंस्शक स्वाममत्वमा 
रहेका सङ्गदठत सस्थाहरुसाँगको साझदेारीमा समेत व्यवस्थापन गनन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम चकला वनको 
व्यवस्थापनका लामग दफा २५ बमोस्जम कायनयोजना स्वीकृत गरी 
लागू गनुन पनेछ। 
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(४) उपदफा (२) बमोस्जम मनजी क्षेरसाँगको साझेदारीमा 
व्यवस्थापन गररने चकला वनको लागत तथा वनपैदावारको बााँडफााँट 
तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

(५) उपदफा (२) बमोस्जम व्यवस्थापन गररने चकला 
वनको व्यवस्थापन कायनमा कायनयोजना ष्ट्रवपरीत कायन गरी वन 
क्षेरको हामन नोक्सानी गरेमा, वन तथा वातावरणमा उल्लेखनीय 
प्रमतकूल असर पने ष्ट्रक्रयाकलाप िएको पार्एमा मन्रालयको 
स्वीकृमत मलर्न मडमिजनल वन अमधकृतले साझेदारलार्न हटाउन 
सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम साझेदारलाई हटाउन ु पवून 
सफार् पेश गने मौका ददन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोस्जमको हामन नोक्सानी िएको 
पार्एमा हटार्एका साझेदारलार्न प्रचमलत संघीय वन ऐन बमोस्जम 
राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह कारबाही हनेुछ। 

(८) उपदफा (५) बमोस्जम साझेदारीबाट हटाउाँदैमा 
उपदफा (७) बमोस्जम राष्ट्रिय वनको कसूरमा कारबाही गनन बाधा 
परेको मामनने छैन। 

(९) उपदफा (२) बमोस्जम मनजी क्षेरसाँग साझेदारीमा 
व्यवस्थापन गररने चकला वन त्यस्तो अवमध समाप्त िएपमछ तोष्ट्रकए 
बमोस्जम स्वतः मनःशलु्क प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हनेुछ। 

२७. सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनमा अन्य कायन गननमा प्रमतबन्ध: 
कायनयोजनाले मनददनि गरेका कायन तथा वन ष्ट्रवकास कायन बाहेक 
सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनमा अन्य कुनै पमन कायन गनन पार्ने छैन। 

तर मन्रालयबाट स्वीकृत कायनष्ट्रवमधको अधीनमा रही 
वैज्ञामनक अध्ययन वा अनसुन्धान गनन बाधा परेको मामनने छैन। 
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पररच्छेद- ४ 

वन संरक्षण क्षरे सभबन्धी व्यवस्था 

२८. ............. 
२९. ............. 
३०. ............. 
30क. वन संरक्षण क्षरेको व्यवस्थापन:   (1) वन संरक्षणको घोषणा, 

कायनयोजना, त्यस्तो क्षेरको व्यवस्थापन प्रचमलत सङ् घीय वन 
सभबन्धी कानून अनसुार हनेुछ। 

 (2) सामबकमा प्रदेशमा रहेका संरस्क्षत वन स्वत: वन 
संरक्षण क्षेरमा रुपान्तरण िएको मामननेछ। 

३१. वन संरक्षण क्षरेको उपिोक्ता समूह दतान: (१) दफा ३० बमोस्जम 
गठन गररएको उपिोक्ता समूह दतान गराउन उपिोक्ताले ष्ट्रवधानसष्ट्रहत  

तोष्ट्रकए बमोस्जमको ढााँचामा मडमिजनल वन अमधकृत समक्ष दरखास्त 
ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको दरखास्त पनन आएमा 
मडमिजनल वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबझु गरी त्यस्तो समूहलाई 
तोष्ट्रकए बमोस्जम दतान गरी तोष्ट्रकएको ढााँचामा दतानको प्रमाणपर ददन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमन 
यो ऐन लागू हनुिुन्दा अगामड दतान िै सञ्चालनमा रहेका प्रदेश मिर 
रहेका सामदुाष्ट्रयक वन, धाममनक वन, कवमुलयती वन र वन संरक्षण 
क्षेर यसै ऐन बमोस्जम दतान िएको मामननेछ। 

 
 केष्ट्रह प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
 केष्ट्रह प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा स्झष्ट्रकएको। 

 केष्ट्रह प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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३२. उपिोक्ता समूहको कोष: (१) समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष 
हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहायका रकमहरु 
जभमा गररनेछः- 

(क) सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 
(ख) कुनै व्यस्क्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता वा दान दातव्यका रकम, 
(ग) वनपैदावारको मबक्री ष्ट्रवतरणबाट प्राप्त रकम, 
(घ) जररबानाबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा प्राप्त िएको 
रकममध्ये कभतीमा पचास प्रमतशत रकम वन संरक्षण क्षेरको 
ष्ट्रवकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कायनमा खचन गनुन पनेछ। 

(४) समूहले उपदफा (३) बमोस्जम वनको ष्ट्रवकासका 
मनममत्त खचन गरी कोषमा बााँकी रहेको रकम अन्य ष्ट्रवकास कायनमा 
खचन गनन सक्नेछ। 

(५) कोष सञ्चालन सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोस्जम 
हनेुछ। 

पररच्छेद- ५ 

सामदुाष्ट्रयक वन सभबन्धी व्यवस्था 
३३. सामदुाष्ट्रयक वन हस्तान्तरण: (१) उपिोक्ता समूहले कायनयोजना 

बमोस्जम वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गनन तथा समूह 
मिर स्वतन्र रुपले वनपदैावारको मूल्य मनधानरण गरी मबक्री ष्ट्रवतरण 
गनन पाउने गरी सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको 

 
 केष्ट्रह प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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मसफाररसमा मडमिजनल वन अमधकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै िाग 
तोष्ट्रकए बमोस्जम सामदुाष्ट्रयक वनको रूपमा उपिोक्ता समूहलाई 
हस्तान्तरण गनन सक्नेछ। त्यसरी सामदुाष्ट्रयक वन हस्तान्तरण गदान 
मडमिजनल वन अमधकृतले सामदुाष्ट्रयक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपर 
ददनेछ। 

(२)  उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग मडमिजनल वन 
अमधकृतले उपिोक्ताहरुलाई पररचालन गरी तोष्ट्रकए बमोस्जमको 
उपिोक्ता समूह गठन गनन र कायनयोजना तयार गनन आवश्यक 
प्राष्ट्रवमधक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

३४. कायनयोजना सभबन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३3 बमोस्जम तोष्ट्रकएको 
ढााँचामा तयार गररएको कायनयोजना समूहले मडमिजनल वन 
अमधकृतबाट स्वीकृत गराई लागू गनुन पनेछ। 

(२) सामदुाष्ट्रयक वनको कायनयोजनाको अवमध बढीमा दश 
वषनको हनेुछ।  

(३) तीस हेक्टरिन्दा कम क्षेरफल िएको सामदुाष्ट्रयक 
वनको कायनयोजना पनुरावलोकनको लामग उपिोक्ता समूहले तयार 
गरेको वन कायनयोजना मडमिजनल वन अमधकृतले तोकेको 
अमधकृतबाट चेकजााँच गनन लगाई सभबस्न्धत सव मडमिजन 
कायानलयको प्रमखु (अमधकृतस्तर) बाट स्वीकृत गराई लागू गनुन पनेछ 
र सोको जानकारी सात ददनमिर मडमिजन वन कायानलयमा ददन ु
पनेछ। 

(४) तीस हेक्टरिन्दा बढी क्षेरफल िएको सामदुाष्ट्रयक 
वनको पनुरावलोकनका लामग उपिोक्ता समूहले तयार गरेको वन 
कायनयोजना सभबस्न्धत मडमिजनल वन अमधकृतबाट स्वीकृत गराई 
लागू गनुन पनेछ। 
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३५. कायनयोजनामा संशोधन: (१) उपिोक्ता समूहले सामदुाष्ट्रयक वन 
व्यवस्थापन सभबन्धी कायनयोजनामा आवश्यकता अनसुार 
समयानकूुल संशोधन गनन सक्नेछ र त्यस्तो संशोधनको मलस्खत 
जानकारी मडमिजनल वन अमधकृतलाई ददन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम उपिोक्ता समूहले 
कायनयोजनामा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रमतकूल 
असर पने देस्खएमा मडमिजनल वन अमधकृतले त्यस्तो संशोधनको 
जानकारी प्राप्त िएको तीस ददनमिर उपिोक्ता समूहलार्न सो संशोधन 
लागू नगनन मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुन 
उपिोक्ता समूहको कतनव्य हनेुछ।  

३६. सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफतान मलन सष्ट्रकने: (१) दफा ३3 बमोस्जम 
ससु्भपएको सामदुाष्ट्रयक वनमा उपिोक्ता समूहले कायनयोजना बमोस्जम 
कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा कायनयोजना ष्ट्रवपरीत काम गरेमा वा 
वातावरणमा उल्लेखनीय प्रमतकूल असर पने कुनै कायन गरेमा वा यो 
ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका मनयम उल्लङ्घन गरेमा मडमिजनल 
वन अमधकृतले तोष्ट्रकए बमोस्जम त्यस्तो उपिोक्ता समूहको दतान 
खारेज गनन र त्यस्तो सामदुाष्ट्रयक वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनन 
सक्नेछ। 

तर त्यसरी उपिोक्ता समूहको दतान खारेज गरी सामदुाष्ट्रयक 
वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनुन अस्घ सभबस्न्धत उपिोक्ता समूहलाई 
सफार् पेश गने मौका ददर्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मडमिजनल वन अमधकृतले 
गरेको मनणनय उपर स्चत्त नबझु्ने उपिोक्ता समूहले तोष्ट्रकए बमोस्जम 
प्रदेश वन मनदेशक समक्ष उजरु गनन सक्नेछ। त्यस्तो उजरुीमा 
प्रदेश वन मनदेशकले गरेको मनणनय अस्न्तम हनेुछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोस्जम ष्ट्रफतान मलएको सामदुाष्ट्रयक वन सोही 
दफाको उपदफा (२) बमोस्जम तत्सभबन्धी मनणनय बदर िएमा मडमिजनल वन 
अमधकृतले साष्ट्रवककै उपिोक्ता समूहलाई पनुः सभुपन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम ष्ट्रफतान मलएको सामदुाष्ट्रयक वन 
सोही दफाको उपदफा (२) बमोस्जम तत् सभबन्धी मनणनय सदर िएमा 
मडमिजनल वन अमधकृतले दफा ३3 बमोस्जमको प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी 
उपिोक्ता समूह पनुगनठन गरी सो सामदुाष्ट्रयक वन सभुपन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमन 
उपिोक्ता समूहका पदामधकारीहरुले समदुायको ष्ट्रहतका नाममा 
ष्ट्रवधान र कायनयोजना ष्ट्रवपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्ता 
पदामधकारीलाई राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हनेुछ। 

(६) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए 
तापमन उपिोक्ता समूहका पदामधकारीहरुले  समदुायको ष्ट्रहतको 
नाममा यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम ष्ट्रवपरीत कुनै काम 
कारबाही गरेमा मनजहरुलाई प्रचमलत संघीय कानून बमोस्जम सजाय 
गनन बाधा परु् याएको मामनने छैन। 

(७) उपिोक्ता समूहका पदामधकारीलाई उपदफा (५) 
बमोस्जम कारबाहीको मसलमसलामा मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष मदु्दा 
दायर िएमा स्वतः मनलभवन हनेुछ।  

३७. कायनयोजना ष्ट्रवपरीत काम गनेलाई हनेु सजाय: (१) सामदुाष्ट्रयक 
वनमा कुनै उपिोक्ताले कायनयोजना ष्ट्रवपरीत हनेु कुनै काम गरेमा 
मनजलाई सभबस्न्धत उपिोक्ता समूहले समूहको स्वीकृत ष्ट्रवधान र 
कायनयोजना बमोस्जम सजाय गनन सक्नेछ र कुनै हामन नोक्सानी 
िएकोमा ष्ट्रवगो समेत असलु उपर गनन सक्नेछ। तर उपिोक्ता 
समूहका सदस्यिन्दा बाष्ट्रहरको व्यस्क्त िएमा राष्ट्रिय वनमा कसूर 
गरे सरह प्रचमलत संघीय कानून बमोस्जमको सजाय हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमन 
उपिोक्ताले कायनयोजना ष्ट्रवपरीत हनेु कुनै काम गरी िएको हामन 
नोक्सानीको आधारमा राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे बमोस्जमको सजाय 
हनु उपिोक्ता समूहबाट मसफाररस िई आएमा मडमिजनल वन 
अमधकृतले सोही बमोस्जम कारबाही अगामड बढाउन सक्नेछ। 

३८. सामदुाष्ट्रयक वनको वनपैदावार मबक्री ष्ट्रवतरण: (१) सामदुाष्ट्रयक 
वनको कायनयोजना बमोस्जम प्राप्त हनेु वनपदैावारमध्ये समूहले आफ्ना 
सदस्यलाई मबक्री ष्ट्रवतरण गरी खपत निएको वनपैदावार तोष्ट्रकए 
बमोस्जम समूह बाष्ट्रहर मबक्री ष्ट्रवतरण गनन सक्नेछन।्  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम समूह बाष्ट्रहर ष्ट्रवक्री ष्ट्रवतरण 
गने वन पैदावार दफा १८ मा व्यवस्था िए बमोस्जम हनेुछ। 

(३) समूहिन्दा बाष्ट्रहर मबक्री ष्ट्रवतरण गररएको वनपैदावार 
(काठ र दाउरा) मबक्रीबाट प्राप्त रकमको दश प्रमतशत रकम सेवा 
शलु्क वापत प्रदेश सस्ञ्चत कोषमा जभमा गनुन पनेछ। 

(४) समूहमिर खपत िएको वनपैदावार (काठ र दाउरा) 
मबक्रीबाट प्राप्त रकमको शून्य दशमलव पााँच प्रमतशत रकम सेवा 
शलु्क बापत प्रदेश सस्ञ्चत कोषमा जभमा गनुन पनेछ। 

३९. वन उद्यम तथा पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने: (१) 
सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहले मडमिजन वन कायानलयबाट 
स्वीकृत कायनयोजनाले मनददनि गरेको वन उद्यम तथा तोष्ट्रकए बमोस्जम 
पयानपयनटनका कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता 
समूहले पयानपयनटन ष्ट्रवकासका लामग बढीमा पााँच हेक्टरसभम वन 
क्षेर प्रयोग गनन सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम पयानपयनटन कायनक्रम 
सञ्चालनबाट प्राप्त शलु्कको दश प्रमतशत रकम प्रदेश सस्ञ्चत कोषमा 
जभमा गनुन पनेछ। 
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४०. सहयोग मलन सक्ने: यस पररच्छेद बमोस्जमको कायनका लामग 
उपिोक्ता समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तरानष्ट्रिय, सरकारी तथा गरैसरकारी 
संस्थासाँग सहयोग मलन सक्नेछन।् 

 तर त्यस्तो सहयोग मलन ुअगावै प्रदेश सरकारको स्वीकृमत 
मलन ुपनेछ।  

४१. सामदुाष्ट्रयक वनमा कबमुलयती वन ददन सष्ट्रकने: (१) समूहले आफ्ना 
उपिोक्ताको आयआजननका लामग आफ्नो सामदुाष्ट्रयक वनको कुनै 
िाग तोष्ट्रकए बमोस्जम गररबीको रेखाममुनका उपिोक्तालाई  
कबमुलयती वनको रूपमा ददन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको कबमुलयती वनको 
कायनयोजना मडमिजनल वन अमधकृतले स्वीकृत गनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको गठन सभबन्धी व्यवस्था 
४२. सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको गठन: (१) सामषु्ट्रहक ष्ट्रहतका 

लामग कुनै वनको ष्ट्रवकास र संरक्षण गनन तथा वनपदैावारको उपयोग 
गनन चाहने त्यस्तो वनको सभबस्न्धत उपिोक्ताहरुले तोष्ट्रकए बमोस्जम 
उपिोक्ता समूह गठन गनन सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम उपिोक्ता समूह गठन तथा 
ष्ट्रवधान तयार गनन माग िई आएमा मडमिजनल वन अमधकृतले 
प्राष्ट्रवमधक कमनचारी खटाउन सक्नेछ। 

(३) यस अस्घ संघीय वन ऐन, २०४९ अन्तगनत दतान िएका 
समूहहरुको ष्ट्रववरण सभबस्न्धत मडमिजन वन कायानलयले अद्यावमधक 
गरी मनदेशनालय र सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा समेत 
पठाउन ुपनेछ। 

४३. सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको दतान: (१) दफा ४२ बमोस्जम 
गठन गररएको सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहलाई दतान गराउन 
उपिोक्ता समूहको ष्ट्रवधान र सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा 
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नगरपामलकाको मसफाररस साथ तोष्ट्रकए बमोस्जमको ढााँचामा मडमिजन 
वन कायानलयमा दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको दरखास्त पनन आएमा 
मडमिजन वन कायानलयले आवश्यक जााँचबझु गरी उपिोक्ता 
समूहलाई तोष्ट्रकए बमोस्जम दतान गरी तोष्ट्रकएको ढााँचामा सामदुाष्ट्रयक 
वन दतानको प्रमाणपर ददन ुपनेछ र सो को जानकारी मनदेशनालय 
र सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई समेत गराउन ुपनेछ। 

४४. सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हनेु: (१) दफा 4२ 
बमोस्जम गदठत उपिोक्ता समूह एक अष्ट्रवस्च्छन्न उत्तरामधकारवाला 
एक स्वशामसत, सङ्गदठत र समावेशीमूलक संस्था हनेुछ। 

(२) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट 
छाप हनेुछ। 

  (३) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहले व्यस्क्त सरह चल 
अचल सभपस्त्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेच मबखन गनन वा अन्य 
ष्ट्रकमसमले बन्दोवस्त गनन सक्नेछ। 

(४) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहले व्यस्क्त सरह आफ्नो 
नामबाट नामलस उजरु गनन र सो उपर पमन सोही नामबाट नामलस 
उजरु लाग्न सक्नेछ। 

(५) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहले हरेक आमथनक 
वषनको तीन मष्ट्रहनामिरमा साधारण सिा गनुन पनेछ।  

४५. सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहको कोष: (१) उपिोक्ता समूहको 
आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहायका रकमहरु 
जभमा गररनेछः- 
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(क) सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 
(ख) कुनै व्यस्क्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता वा दान दातव्यका रकम, 
(ग) वनपैदावारको मबक्री ष्ट्रवतरणबाट प्राप्त रकम, 
(घ) जररबानाबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) सामदुाष्ट्रयक वन उपिोक्ता समूहले कायनयोजना 

बमोस्जम आजनन गरेको रकम, 
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्राप्त िएको रकम समूहले 
कभतीमा पच्चीस प्रमतशत रकम सामदुाष्ट्रयक वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण 
र व्यवस्थापन कायनमा खचन गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम खचन गरी बााँकी रहेको रकम 
अन्य ष्ट्रवकास कायनमा खचन गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको रकम सामदुाष्ट्रयक वन 
उपिोक्ता समूहले सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकासाँगको 
समन्वयमा खचन गनुन पनेछ। 

(६) कोषको सञ्चालन सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

४६. प्रमतवेदन ददन ु पने: (१) उपिोक्ता समूहले प्रत्येक आमथनक वषन 
समाप्त िएको एक मष्ट्रहना मिरमा तोष्ट्रकए बमोस्जम सामदुाष्ट्रयक वनको 
स्स्थमत खुलार्एको वाष्ट्रषनक प्रगमत प्रमतवेदन र तीन मष्ट्रहना मिरमा 
तोष्ट्रकए बमोस्जम वाष्ट्रषनक आमथनक प्रमतवेदन सभबस्न्धत गाउाँपामलका 
वा नगरपामलका र सव-मडमिजन वन कायानलयमा पेश गनुन पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त वाष्ट्रषनक प्रमतवदेनहरुको 
आधारमा सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलका र मडमिजन वन 
कायानलयले सभबस्न्धत उपिोक्ता समूहलाई आवश्यक सझुाव ददन 
सक्नेछ। 

पररच्छेद- ७ 

कबमुलयती वन सभबन्धी व्यवस्था 

४७. व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन प्रदान गने: (१) प्रदेश सरकारले प्रचमलत 
संघीय वन ऐनमा व्यवस्था िए बमोस्जम देहायका उदे्दश्यहरुका 
लामग राष्ट्रिय वनको कुनै िाग तोष्ट्रकएको मूल्यमा नघट्ने गरी 
प्रमतस्पधानको आधारमा कबमुलयती वनको रूपमा प्रदान गनन सक्नेछः- 

(क) वनपैदावारमा आधाररत उद्योगहरुलाई आवश्यक 
पने कच्चा पदाथन उत्पादन गनन,  

(ख) वृक्षारोपण गरी वनपैदावारको उत्पादनमा अमिवृष्ट्रर्द् 
गरी मबक्री ष्ट्रवतरण गनन वा उपयोग गनन, 

(ग) वनको संरक्षण र ष्ट्रवकास हनेु गरी कृष्ट्रष वन बाली 
वा पश ुफमन सञ्चालन गनन, 

(घ) वनको संरक्षण र ष्ट्रवकास हनेु गरी कीट, पतङ्ग तथा 
वन्यजन्तकुो फामन वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गनन, 

(ङ) वनको संरक्षण र ष्ट्रवकास हनेु गरी पयानपयनटन 
व्यवसाय सञ्चालन गनन। 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेस्खत उदे्दश्यहरुका लामग 
कबमुलयती वन मलन चाहने प्रचमलत कानून बमोस्जम स्थाष्ट्रपत सङ्गदठत 
संस्था, सहकारी संस्था, उद्योग वा समदुायले आफूले कबोल गरेको 
रकम वाष्ट्रषनक रूपमा मतनुन पनेछ। 
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्जम 
कबमुलयती वन प्राप्त गने सङ्गदठत संस्था, उद्योग वा समदुायले सेवा 
शलु्क बापत सेवािाहीबाट मलने रकमको शून्य दशमलव पााँच 
प्रमतशत रकम सरकारलाई बझुाउन ुपनेछ।  

(४) यो ऐन प्रारभि हनु ुअगाव ै वन सभबन्धी पट्टा प्राप्त 
गनेहरुले समेत यो ऐन लागू िएपमछ उपदफा (३) बमोस्जमको 
शलु्क मतनुन पनेछ। 

४८. व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन प्रदान गने सूचना: (१) मडमिजन वन 
कायानलयले तयार गरेको रणनीमतक योजनाको आधारमा कबमुलयती 
वन उपलब्ध गराउन सष्ट्रकने वन क्षेरको ष्ट्रवषयमा वन मनदेशनालयले 
आवश्यक ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको सूचना मनकाल्न सक्नेछ। 

(२) प्रचमलत कानून बमोस्जम स्थाष्ट्रपत, सङ्गदठत संस्था, 
उद्योग वा समदुायले तोष्ट्रकए बमोस्जमको ष्ट्रववरण सष्ट्रहत प्रदेश वन 
मनदेशक समक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम मनवेदन पनन आएमा प्रदेश वन 
मनदेशकले आवश्यक जााँचबझु गरी प्रमतस्पधानको आधारमा कबमुलयती 
वन उपलब्ध गराउन सूचना मनकाल्न ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) र उपदफा (३) बमोस्जमको सूचनामा 
मनवेदक लगायत र्च्छुक सबैले िाग मलन सक्नेछन।् 

(५) सबैिन्दा बढी कबोल गनेको बोलपर तोष्ट्रकए बमोस्जम 
आवश्यक जााँचबझुका लामग मनदेशनालयले मन्रालय माफन त प्रदेश 
सरकारमा पेश गनेछ। 

४९. व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वनको पट्टा: दफा ४7 बमोस्जम प्रदेश 
सरकारबाट व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन ददने गरी स्वीकृमत प्राप्त 
िएमा मन्रालयले स्वीकृमत प्राप्त िएको मममतले तीस ददन मिर 
तोष्ट्रकए बमोस्जम वन सभबन्धी पट्टा तयार गरी तोष्ट्रकएको दस्तरु मलई 
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मनवेदकलाई सो पट्टासष्ट्रहत कबमुलयती वन प्रदान गनन मनदेशनालयलाई 
जानकारी ददनेछ र मनदेशनालयले कबमुलयती वनको पट्टा ददन ु
पनेछ। 

५०. व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन ष्ट्रफतान मलन सष्ट्रकने: (१) दफा ४७ 
बमोस्जम प्रदान गररएको कबमुलयती वनमा पट्टावालाले वन सभबन्धी 
पट्टा बमोस्जम कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा वातावरणमा 
उल्लेखनीय प्रमतकूल प्रिाव पने कुनै कायन गरेमा वा यो ऐन र यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोस्जम पालन गनुन पने कुराहरु पालन 
नगरेमा प्रदेश वन मनदेशकले तोष्ट्रकए बमोस्जम वन सभबन्धी पट्टा 
खारेज गरी त्यस्तो कबमुलयती वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनन सक्नेछ 
र हामन नोक्सानी िएको िएमा ष्ट्रवगो समेत िराउनेछ।  

तर त्यसरी वन सभबन्धी पट्टा खारेज गरी कबमुलयती वन 
ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनुनअस्घ सभबस्न्धत पट्टावालालाई आफ्नो सफार् 
पेश गनन मौका ददर्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदेश वन मनदेशकले गरेको 
मनणनय उपर स्चत्त नबझु्ने पट्टावालाले त्यस्तो मनणनयको सूचना पाएको 
मममतले पैँतीस ददनमिर उच्च अदालतमा पनुरावदेन ददन सक्नेछ। 

५१. गैर व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन ददन सष्ट्रकने: (१) मडमिजनल वन 
अमधकृतले गररबीका रेखाममुन रहेका जनताको गररबी न्यूनीकरण 
गनन र वनको संरक्षण र ष्ट्रवकास हनेु गरी तोष्ट्रकए बमोस्जम समूह 
गठन गरी राष्ट्रिय वनको फाट्टफुट्ट रुख िएको कुनै िाग तोष्ट्रकए 
बमोस्जमको प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी कबमुलयती वनको रूपमा प्रदान गनन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कबमुलयती वन प्रदान गदान 
मडमिजनल वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबझु गरी त्यस्तो वन 
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कबमुलयती वनको रूपमा प्रदान गनन उपयकु्त देखेमा सोको मनणनय 
गरी मनवेदकलाई दतान प्रमाणपर ददन ुपनेछ। यसरी प्रदान गररने 
कबमुलयती वनको व्यवस्थापन सभबन्धी कायनयोजना मडमिजनल वन 
अमधकृतले स्वीकृत गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदान गररएको कबमुलयती 
वनमा कबमुलयती वन प्रदान गदानको बखत रहेका रुखहरुको 
स्वाममत्व सरकारको हनेुछ। ती रुखहरु संरक्षण गरे बापत सोबाट 
प्राप्त हनेु आयको तोष्ट्रकए बमोस्जमको ष्ट्रहस्सा कबमुलयती वन 
समूहलाई ददर्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदान गररएको कबमुलयती 
वनमा कायनयोजना बमोस्जम समूहले लगाई हकुानएका रुख ष्ट्रवरुवाको 
स्वाममत्व समूहको हनेुछ र समूहले उक्त रुखहरु तोष्ट्रकए बमोस्जम 
मबक्री ष्ट्रवतरण गनन सक्नेछ। 

५२. गैर व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन ष्ट्रफतान मलन सष्ट्रकने: (१) दफा 51 
बमोस्जम प्रदान गररएको कबमुलयती वनमा समूहले कायनयोजनामा 
उल्लेख िए बमोस्जमका कायनहरु सञ्चालन गनन नसकेमा वा 
कायनयोजना ष्ट्रवपरीत कायनहरु गरेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय 
प्रमतकूल प्रिाव पने कुनै कायन गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम बमोस्जम पालन गनुन पने कुराहरु पालन नगरेमा 
मडमिजनल वन अमधकृतले त्यस्तो समूहको दतान खारेज गरी 
कबमुलयती वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनन सक्नेछ र हामन नोक्सानी 
िएको िएमा ष्ट्रवगो समेत िराउनेछ।  

तर त्यसरी समूहको दतान खारेज गरी कबमुलयती वन ष्ट्रफतान 
मलने मनणनय गनुन अस्घ सभबस्न्धत समूहलाई आफ्नो सफार् पेश गनन 
मौका ददर्नेछ। 



 

34 
 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मडमिजनल वन अमधकृतले 
गरेको मनणनय उपर स्चत्त नबझु्ने समूहले प्रदेश वन मनदेशक समक्ष 
उजरु गनन सक्नेछ। त्यस्तो उजरुीमा प्रदेश वन मनदेशकले गरेको 
मनणनय अस्न्तम हुनेछ।  

५३. कायनयोजना ष्ट्रवपरीत कायन गनेलार्न सजाय: व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती 
वनको पट्टावाला वा गैर-व्यवसाष्ट्रयक कबमुलयती वन उपिोक्ता समूह 
वा अन्य कसैले कायनयोजना ष्ट्रवपरीतको कुनै काम गरेमा वा वनमा 
हामन नोक्सानी परु् याउने कायन गरेमा त्यस्तो कायन गने व्यस्क्त, संघ 
संस्था, समूह वा समदुायलाई राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय 
हनेुछ। 

५४. खमनज  कायनका लामग कबमुलयतमा वन क्षरे ददन सष्ट्रकने: (१) 
राष्ट्रिय वन मिर खमनज पदाथन िए निएको खोजतलास गनुन पने 
िएमा मन्रालयको सहममत मलन ुपनेछ। 

(२) खोजतलास कायनबाट राष्ट्रिय वन मिर खमनज पदाथन 
रहेको िने्न पत्ता लागी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रमतकूल असर नपने 
िएमा खानी उत्खनन ्कायनका लामग अनमुमत जारी गने मनकायले 
मन्रालयको पूवन सहममत मलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अनमुमत जारी िएमा तोष्ट्रकए 
बमोस्जमको रकम मलई प्रदेश सरकारले मनस्ित अवमधका लामग 
खमनज कायन गनन उत्खननकतानलार्न कबमुलयतनामा गराई वनक्षेर 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम वनको प्रयोग गनन स्वीकृमत 
ददाँदा कुनै व्यस्क्त वा समदुाय वा वातावरणलाई हामन नोक्सानी हनेु 
िएमा उत्खननकतानले तत्सभबन्धमा उपयकु्त व्यवस्था गरी ददन ु
पनेछ। 
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(५) सरकारको खमनज कायनसाँग सभबस्न्धत मनकायले 
पष्ट्रहचान गरी प्रमास्णत गरेको स्थान र वनक्षेरमिर बग्ने नदी बाहेक 
राष्ट्रिय वनक्षेर मिरबाट मनमानणका लामग प्रयोग हनेु ढुङ्गा, िािेल, 
बालवुा जस्ता खमनज पदाथन र माटो उत्खनन गररने छैन।् 

(६) खमनजजन्य वनपैदावारको उत्खनन,् सिलन, 
ओसारपसार तथा मबक्री ष्ट्रवतरण प्रचमलत खानी तथा खमनज पदाथन 
सभबन्धी कानूनमा व्यवस्था िए बमोस्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- ८ 

धाममनक वन सभबन्धी व्यवस्था 

५५. धाममनक वन सभुपन सष्ट्रकने: (१) परापूवन कालदेस्खको ऐमतहााँमसक 
पष्ट्रवर धाममनक स्थलको र त्यस वररपररको वनको संरक्षणका लामग 
प्रचमलत कानून  बमोस्जम स्थाष्ट्रपत कुनै धाममनक मनकाय, समूह वा 
समदुायले त्यसको वररपररको राष्ट्रिय वन धाममनक वनको रूपमा 
व्यवस्थापन गनन चाहेमा राष्ट्रिय वनको मनस्ित िाग प्रदेश सरकारले 
धाममनक वनको रूपमा सभुपन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम धाममनक वन सभुपदा 
उपिोक्ताहरुको परभपरागत हक ष्ट्रहतमा असर नपने व्यवस्था 
ममलाउन ुपनेछ।  

५६. धाममनक वनको कायनयोजना: (१) दफा ५5 बमोस्जमको प्रयोजनका 
लामग कुनै धाममनक मनकाय, समूह वा समदुायले त्यस्तो वनको 
क्षेरफल, चार ष्ट्रकल्ला, त्यस्तो वनमा गररने कायनहरु तथा तोष्ट्रकए 
बमोस्जमका अन्य ष्ट्रववरणहरु खुलेको कायनयोजनासष्ट्रहत मडमिजन वन 
कायानलय माफन त स्वीकृमतका लामग मन्रालयमा पेश गनुन पनेछ। 

(२) धाममनक वन मलने मनकायले आफ्नो धाममनक वन मिर 
कायनयोजनामा उल्लेस्खत बाहेक अन्य कुनै काम गनन पार्ने छैन। 
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५७. धाममनक वनमा वन सभबन्धी कायनको सञ्चालन: (१) धाममनक वनमा 
रहेका वनपैदावार सभबस्न्धत धाममनक मनकाय, समूह वा समदुायले 
व्यापाररक प्रयोजन बाहेकका सोही धाममनक स्थलमा हनेु धाममनक 
कायनमा उपयोग गनन सक्नेछ। 

तर सोही धाममनक वनमिर हनेु धाममनक कायन वाहेक अन्य 
धाममनक कायनमा प्रयोग गनुन पने िएमा प्रदेश सरकारले मनणनय गनेछ।  

(२) धाममनक वनमिर वातावरणमा उल्लेखनीय प्रमतकूल 
असर पने गरी वा सावनजमनक रूपमा हामन नोक्सानी हनेु गरी वा 
जलाधार क्षेरमा िू-क्षय हनु सक्ने गरी रुख कटान गनन वा कुनै 
िौमतक पूवानधार मनमानण गनन पार्ने छैन। 

(३) कुनै प्राकृमतक ष्ट्रवपस्त्त वा अन्य कारणबाट धाममनक 
वनमा िएको रुखहरु सकेुमा वा ढलेमा मडमिजनल वन अमधकृतले 
त्यस्ता रुखहरु सिलन गरी आएका वनपदैावारहरुमध्ये धाममनक 
कायनलाई आवश्यक पने वनपदैावार सभबस्न्धत धाममनक मनकायलाई 
हस्तान्तरण गरी बााँकी रहेको वनपैदावार मनयमानसुार मबक्री ष्ट्रवतरण 
गनन सक्नेछ। त्यस्तो मबक्री ष्ट्रवतरणबाट प्राप्त रकम सरकारको 
सस्ञ्चत कोषमा जभमा गररनेछ।  

५८. धाममनक वन ष्ट्रफतान मलन सष्ट्रकने: (१) दफा ५५ बमोस्जम ससु्भपएको 
धाममनक वनमा सभबस्न्धत धाममनक मनकाय, समूह वा समदुायले दफा 
५६ र दफा ५७ ष्ट्रवपरीतको कायन गरेमा वा धाममनक वनमा गनुन पने 
कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम बमोस्जम पालन गनुन पने कुराहरु पालन नगरेमा मडमिजनल 
वन अमधकृतले त्यस्तो धाममनक वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनन सक्नेछ।  

तर धाममनक वन ष्ट्रफतान मलने मनणनय गनुन अस्घ सभबस्न्धत 
धाममनक मनकाय, समूह वा समदुायलाई सफार् पेश गने मौका 
ददर्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम िएको मनणनय उपर स्चत्त 
नबझुेमा धाममनक मनकाय, समूह वा समदुायले तोष्ट्रकए बमोस्जम प्रदेश 
वन मनदेशक समक्ष उजरु गनन सक्नेछ। त्यस्तो उजूरीमा प्रदेश वन 
मनदेशकले गरेको मनणनय अस्न्तम हनेुछ। 

पररच्छेद- ९ 

मनजी तथा सावनजमनक जग्गामा वन ष्ट्रवकास सभबन्धी व्यवस्था 
५९. मनजी वन सभबन्धी व्यवस्था: (१) मनजी वनको धनीले आफ्नो र्च्छा 

अनसुार मनजी वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन तथा 
वनपैदावारको उपयोग गनन वा मूल्य मनधानरण गरी मबक्री ष्ट्रवतरण 
गनन सक्नेछ। 

(२) मनजी वन धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोस्जमको 
कामका लामग आवश्यक प्राष्ट्रवमधक तथा अन्य सहयोग मडमिजन वन 
कायानलयले उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(३) मनजी वन तथा वनपैदावार उपयोग सभबन्धमा तेरो 
मेरोको ष्ट्रववाद परेमा सभबस्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले 
मछनोफानो गनेछ।  

(४) कसैले आफ्नो मनजी वनको नाममा राष्ट्रिय वन हामन 
नोक्सानी गरेमा वा वन क्षेर अनामधकृत रूपमा कब्जा गरेमा राष्ट्रिय 
वनमा कसूर गरे सरह सजाय हनेुछ। 

६०. मनजी वनको प्रमाणपर: (१) मनजी वन दतान गराउन चाहने कुनै 
व्यस्क्त वा संस्थाले मनजी वन दतान गराई पाउाँ िनी गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकामा मनवेदन ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पनन आएका मनवेदनमा 
सभबस्न्धत सब-मडमिजन वन कायानलयको मसफाररसमा आवश्यक 
लगत खडा गरी गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले तोष्ट्रकए बमोस्जम 
प्रमाणपर ददनेछ र सोको जानकारी सभबस्न्धत मडमिजन वन 
कायानलयलार्न ददन ुपनेछ। 
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(३) संघीय वन ऐन, २०४९ अन्तगनत दतान िएको मनजी 
वन धनीले पमन यो ऐन प्रारभि िएपमछ उपदफा (१) बमोस्जम 
मनवेदन ददन सक्नेछ।  

६१. मनजी वनको वन पैदावार ओसारपसार: (१) व्यवसाष्ट्रयक प्रयोजनका 
लामग मनजी वनको वन पैदावारको ओसारपसार गदान सभबस्न्धत सब-
मडमिजन वन कायानलयबाट सहममत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोस्जम व्यवसाष्ट्रयक प्रयोजनका लामग 
मनजी वनपैदावार ओसारपसार गदान व्यवसायीबाट तोष्ट्रकएको 
राजस्वको दरु्न प्रमतशत रकम सेवा शलु्क बापत प्रदेश सस्ञ्चत कोषमा 
जभमा गनुन पनेछ।  

६२. सावनजमनक जग्गामा वन ष्ट्रवकास सभबन्धी व्यवस्था: (१) 
गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले आफ्नो स्वाममत्वमा रहेको सावनजमनक 
जग्गामा वनको ष्ट्रवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वनपैदावारको 
उपयोग तथा मबक्री ष्ट्रवतरण गनन सक्नेछ।  

(२) गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई उपदफा (१) 
बमोस्जमको कामका लामग आवश्यक प्राष्ट्रवमधक तथा अन्य सहयोग 
मडमिजन वन कायानलयले उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

पररच्छेद- १० 

बेवाररसी वा दररया बदुी काठ सभबन्धी व्यवस्था 

६३. हकको प्रमाण नपगु िएसभम काठ प्रदेश सरकारको ठहने: (१) 
बगार्न ल्याएको वा ष्ट्रकनारा लागेको वा अड्केको वा डुबकेो सबै काठ 
टााँचा मनशानाहरु लागेको वा टााँचा मनशाना खुकेको वा बदलेको वा 
उडेको वा कुनै तरहबाट मेष्ट्रटएको काठ र टााँचा मनशाना नलागेका 
काठहरु कसैले आफ्नो हक प्रमाण नपरु् याएसभम प्रदेश सरकारको 
सभपस्त्त ठहररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमका काठहरु मडमिजनल वन 
अमधकृतले बेवाररसी वा दररया बदुी काठ कुनै सरुस्क्षत स्थानमा 
घाटगद्दी गराउन सक्नेछ।  

६४. बेवाररसी वा दररया बदुी काठको सूचना: दफा ६३ को उपदफा 
(२) बमोस्जम बेवाररसी वा दररया बदुी काठ घाटगद्दीमा जभमा 
िएपमछ त्यस्तो काठको पूरा ष्ट्रववरण र लगतसष्ट्रहतको सूचना 
सभबस्न्धत मडमिजनल वन अमधकृतले सभबस्न्धत सब-मडमिजन वन 
कायानलयमा टााँस गनुन पनेछ र त्यस्तो काठमा हकदावी गनेले पन्र 
ददनमिर आफ्नो हकदावीको सबतु प्रमाण सष्ट्रहतको दरखास्त 
सभबस्न्धत मडमिजन वन कायानलयमा पेश गनुन पनेछ। 

६५. हकदावी उपर कारबाही: (१) दफा ६४ बमोस्जम कसैको दरखास्त 
पनन आएमा सभबस्न्धत मडमिजनल वन अमधकृतले आवश्यक 
तहष्ट्रककात गरी गराई दरखास्तवालाको हकदावी िए निएको 
कुराको मनणनय गरी त्यसको सूचना दरखास्तवालालाई ददन ुपनेछ र 
कसैको हकदावी ठहरेमा त्यस्तो काठ घाटगद्दीमा ल्याउन र जभमा 
गनन लागेको खचन मनजबाट असलु उपर गरी काठ मनजलाई नै 
ससु्भपददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मडमिजनल वन अमधकृतले 
हकदावी नपगुेको िनी गरेको मनणनयमा स्चत्त नबझु्ने व्यस्क्तले त्यस्तो 
मनणनयको सूचना पाएको मममतले पन्र ददनमिर सभबस्न्धत प्रदेश वन 
मनदेशक समक्ष उजरु गनन सक्नेछ। 

(३) कुनै काठमा कसैको हकदावी अस्वीकार गरेको वा त्यस्तो 
काठ रोकेको वा हराएबाट हनु गएको नोक्सानीको हजानना सरकार वा 
सभबस्न्धत मडमिजनल वन अमधकृतबाट दावी गनन पार्ने छैन। 

(४) कसैको हकदावी नपगुेका बवेाररसी वा दररया बदुी 
काठ दाउरा दफा १८ बमोस्जम मबक्री ष्ट्रवतरण गररनेछ। 
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पररच्छेद- ११ 

जडीबटुी एवं गैरकाष् ठ वनपैदावार ष्ट्रवकास बोडन सभबन्धी व्यवस्था 

६६. बोडनको स्थापना: जडीबटुी व्यवसायको ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्तार तथा 
प्रवर्द्ननमा समन्वय, सहजीकरण र मागन मनदेशन गनन प्रदेशमा एक 
जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वनपैदावार ष्ट्रवकास बोडन रहनेछ। 

६७. बोडन स्थापनाको उद्दशे्य: बोडनको उदे्दश्य देहाय बमोस्जम हनेुछ:- 

(क) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पदैावारहरुको प्राकृमतक 
स्रोतको संरक्षण, सभवर्द्नन, दीगो व्यवस्थापनका लामग 
अध्ययन अनसुन्धानमा टेवा पयुानउने, 

(ख) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको व्यवसाष्ट्रयक 
खेतीलाई प्रोत्साहन गरी वनस्पमतक प्रजामतहरुको 
परस्थानीय संरक्षण माफन त राष्ट्रिय आय एवं रोजगारी 
अमिवृष्ट्रर्द्मा टेवा परु् याउने,  

(ग) स्थानीय स्तरमै प्रारस्भिक प्रशोधन लगायतका मूल्य 
अमिवृष्ट्रर्द्का कायनहरु गरी दगुनम तथा अमत दगुनम र 
िामीण क्षेरमा रोजगारी र आय आजननका अवसरहरु 
बढाउने, 

(घ) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पदैावारहरुको व्यवसायमा 
मनजी क्षेरलाई आकष्ट्रषनत गने, 

(ङ) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पदैावारहरुको उत्पादनलाई 
व्यवसाष्ट्रयक रूपमा प्रमतस्पधानत्मक तलु्याउन आवश्यक 
पने पुाँजी, पवूानधार, प्राष्ट्रवमधक ज्ञान र सीपको ष्ट्रवकास तथा 
बजार व्यवस्थापनमा सहयोग परु् याउने,   

(च) नीमतगत ष्ट्रवषयमा सभबस्न्धत मनकायलाई सझुाव ददने। 
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६८. बोडनको काम, कतनव्य र अमधकार: बोडनको काम, कतनव्य र अमधकार 
देहाय बमोस्जम हनेुछ:- 

(क) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा वनस्पमत 
स्रोतको अध्ययन, अनसुन्धान, ष्ट्रवकास र उपयोगको 
नीमत तजुनमा गनन प्रदेश सरकारलाई सझुाव ददने, 

(ख) प्राकृमतक रूपमा रहेको जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ 
वनपैदावारको प्राकृमतक स्रोतको सवके्षण गरी संकलन 
गने उपयकु्त मापदण्डका प्रणालीहरु (गडु हािेस्स्टङ्ग 
प्रेस्क्टसेज) को ष्ट्रवकास गने, 

(ग) स्वस्थानीय र परस्थानीय पर्द्मतद्वारा जडीबटुी एवं 
गैरकाष्ठ वनपैदावारको व्यवस्थापन गरी लोप हनु 
लागेका वनस्पमतको संरक्षण गने, 

(घ) वनस्पमत तथा वनस्पमत स्रोतको संरक्षण तथा खेती 
प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास सभबन्धी अध्ययन अनसुन्धान र प्रचार 
प्रसार सभबन्धी काम गने, 

(ङ) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वनपदैावारको स्रोत सवेक्षण, 
अनसुन्धान, प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास, मूल्य अमिवृष्ट्रर्द्, बजार 
व्यवस्थापन, तामलम तथा प्रचार प्रसार आदद 
कायनक्रमहरु सञ्चालन गने, 

(च) ष्ट्रवमिन्न गैरसरकारी तथा मनजी क्षेरबाट िर्रहेको 
जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वनपदैावार सभबन्धी 
कायनहरुको समन्वय  तथा अनगुमन गने, 

(छ) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वनपैदावारको क्षेरमा स्वदेश 
तथा ष्ट्रवदेशमा िएका ष्ट्रक्रयाकलापहरुको स्स्थमत बारे 
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जानकारी अद्यावमधक राखे्न तथा ष्ट्रवमिन्न संघ, संस्था 
एवं सभबद्घ मनकायहरु माझ यस सभबन्धी सूचना 
आदान प्रदान गने, 

(ज) व्यवसायीकरण हनु सक्ने सभिाव्य जडीबटुी र 
गैरकाष्ठ वनपैदावारको अनसुन्धानद्वारा सवके्षण तथा 
पष्ट्रहचान गरी मतनीहरुको खेती प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास गने, 

(झ) वनस्पमतमा पार्ने औषमधजन्य, सगुस्न्धत तेल र अन्य 
उपयोगी गणुहरुका सारतत्वको पष्ट्रहचान गनन 
अनसुन्धान गने र अनसुन्धान िर्सकेका त्यस्ता 
तत्वहरुको व्यवसायीकरणमा सहयोग गने, 

(ञ) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पदैावारको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन सभबन्धी गरुुयोजना तयार गनन सहयोग 
गने, 

(ट) जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको माग र 
आपूमतन बारे अध्ययन गने, 

(ठ) तोष्ट्रकए बमोस्जमका अन्य कायनहरु गने। 

६९. बोडन स्वशामसत संस्था हनेु: (१) बोडन एक स्वशामसत र सङ्गदठत 
संस्था हनेुछ। 

(२) बोडनको सबै काम कारबाहीका लामग आफ्नो एउटा 
छुटै्ट छाप हनेुछ।    

(३) बोडनले व्यस्क्त सरह चल अचल सभपस्त्त प्राप्त गनन, 
उपिोग गनन, बेचष्ट्रवखन गनन वा अन्य कुनै ष्ट्रकमसमले व्यवस्था गनन 
सक्नेछ।    
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(४) बोडनले व्यस्क्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजरु गनन 
र बोडन उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजरु लाग्न सक्नेछ। 

(५) बोडनको गठन प्रकृया तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

(६) बोडनको संरचना देहाय बमोस्जमको हनेुछ:-  

(क) प्रदेशको वन सभबन्धी ष्ट्रवषय हेने  
मन्रालयका मन्री                     -अध्यक्ष 

(ख) प्रदेशको वन सभबन्धी ष्ट्रवषय  
हेने मन्रालयका राज्य  
मन्री/सहायक मन्री               -उपाध्यक्ष 

(ग) मखु्यमन्री तथा मस्न्रपररषदको  
कायानलयको सस्चव                   -सदस्य 

(घ) आमथनक माममला तथा  
योजना मन्रालयको सस्चव        -सदस्य 

(ङ) प्रदेशको कृष्ट्रषसभबन्धी ष्ट्रवषय  
हेने मन्रालयको सस्चव            -सदस्य 

(च) प्रदेशको वन सभबन्धी ष्ट्रवषय हेने  
मन्रालयको सस्चव                  -सदस्य 

(छ) वन, जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन  
पैदवार ष्ट्रवषयमा अनिुव प्राप्त  
मध्येबाट प्रदेश सरकारले  
मनोनयन गरेका कभतीमा  
एकजना मष्ट्रहला सष्ट्रहत तीन  

जना ष्ट्रवज्ञ                                -सदस्य 
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(ज) उद्योग वास्णज्य संघको  
प्रमतमनमध एक जना                 -सदस्य 

(झ) नेपाल घरेल ुतथा साना उद्योग  
महासंघको प्रमतमनमध एक जना   -सदस्य 

(ञ) कायनकारी अमधकृत           -सदस्य-सस्चव  

(७) बोडनको सभपूणन काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा 
प्रबन्ध गननका लामग खुला प्रमतस्पधानबाट एक कायनकारी अमधकृतको 
मनयसु्क्त गररनेछ। कायनकारी अमधकृतको काम, कतनव्य तथा अमधकार 
तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

(८) बोडनलार्न आवश्यक पने कमनचारीको व्यवस्थापन 
मन्रालयले गनेछ। 

७०. सेवा शलु्क मलन सक्ने: बोडनले व्यवसायीहरुलार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रूपमा प्रदान गरेको परामशन तथा सेवा बापत तोष्ट्रकए बमोस्जमको 
सेवा शलु्क मलन सक्नेछ। 

७१. बोडनको कोष: (१) बोडनको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा देहायका रकमहरू 
रहनेछनः्-  

(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य 
रकम,  

(ख) ष्ट्रवदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तरानष्ट्रिय संघ, 
संस्थाबाट प्राप्त सहयोग वा अनदुान, 

(ग) स्वदेशी तथा ष्ट्रवदेशी संघ संस्था वा व्यस्क्तबाट 
प्राप्त दान दातव्य वा उपहार, 

(घ) व्यवसायमा संलग्न रहेका संघ, संस्था वा 
व्यस्क्तबाट प्राप्त सहयोग अनदुान वा उपहार, 
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(ङ) व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरेको सेवा तथा 
परामशन बापत प्राप्त गरेको सेवा शलु्क,  

(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।   

(३) ष्ट्रवदेशी सरकार, अन्तरानष्ट्रिय संघ संस्था वा ष्ट्रवदेशी संघ 

संस्था वा व्यस्क्तबाट कुनै पमन ष्ट्रकमसमको सहयोग, अनदुान, दान, 
दातव्य वा उपहार मलन ुअगावै बोडनले प्रदेश सरकारको स्वीकृमत 
मलन ुपनेछ।   

(४) बोडनको तफन बाट गररने सभपूणन खचन उपदफा (१) 
बमोस्जमको कोषमा जभमा िएको रकमबाट व्यहोररनेछ।   

(५) बोडनको कोषको सञ्चालन तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ।  

७२. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोडनको आय-व्ययको लेखा प्रदेश 
सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोस्जम रास्खनेछ।   

(२) बोडनको अस्न्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा 
मनजले तोकेको कुनै लेखापरीक्षकबाट गराउन ुपनेछ।   

(३) बोडनले आफ्नो वाष्ट्रषनक कारोबारको स्स्थमत, वासलात, 
लाि, हामन र अन्य हरष्ट्रहसाबका सभबन्धमा प्रमतवदेन तयार गरी 
मन्रालयमा पेश गनेछ। 

७३. प्रदेश सरकारले अनदुान ददन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले बोडनलाई 
आवश्यक रकम अनदुानका रूपमा ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमन 
बोडनले आफ्नो कायनक्रम सञ्चालन गनन आमथनक रूपमा सक्षम छ िने्न 
लागेमा उपदफा (१) बमोस्जमको रकम प्रदान गनन प्रदेश सरकार 
बाध्य हनेु छैन।  
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७४. वाष्ट्रषनक प्रमतवेदन: (१) कायनकारी प्रमखुले बोडनको काम कारबाहीको 
वाष्ट्रषनक प्रमतवेदन प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त िएको मममतले तीन 
मष्ट्रहनामिर मन्रालय र बोडन समक्ष प्रस्ततु गनुन पनेछ र यस्तो 
प्रमतवेदनको एक प्रमत प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउन ु
पनेछ।   

(२) कायनकारी प्रमखुले उपदफा (१) मा उल्लेख िए 
बमोस्जमको बोडनको वाष्ट्रषनक प्रमतवेदन प्रत्येक वषन सावनजमनक रूपमा 
प्रकाशन गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- १२ 

वन्यजन्त ुसंरक्षण सभबन्धी व्यवस्था 

७५. जैष्ट्रवक मागन तोक्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा 
राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेरलाई प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकास्शत गरी 
जैष्ट्रवक मागन घोषणा गनन सक्नेछ।  

(२) जैष्ट्रवक मागनको संरक्षण र व्यवस्थापन सभबन्धी अन्य 
व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

७६. कृष्ट्रषका मनममत्त हामनकारक वन्यजन्त ुघोषणा गनन सष्ट्रकने: (१) प्रदेश 
सरकारले नेपाल सरकारको सहममतमा कुनै खास क्षेरमा खास 
समयका लामग प्रचमलत राष्ट्रिय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 
सभबन्धी ऐन बमोस्जमका संरस्क्षत वन्यजन्त ु बाहेकका अन्य 
वन्यजन्त ु तथा पंक्षीलाई प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
कृष्ट्रषको मनममत्त हामनकारक वन्यजन्त ुघोषणा गनन सक्नेछ र त्यसरी 
हामनकारक घोषणा गररएका वन्यजन्त ु तथा पंक्षीहरुलाई सोही 
सूचनामा तोष्ट्रकएको शतन र बन्देजको अधीनमा रही खेत, खोला, 
बारीमा ष्ट्रवना अनमुमत लखेट्न, धपाउन, पक्रन सष्ट्रकनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कायन गदान पष्ट्रक्रएको कुनै 
वन्यजन्त ुतत्काल नस्जकको वन कायानलयमा बझुाउन ुपनेछ। 

७७. स्चमडयाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना गनन सष्ट्रकने: (१) कुनै संस्था, 
मनकाय वा स्थानीय तह, समदुायले संरक्षण स्शक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन,् 
वंशाण ुस्रोत संरक्षण तथा अध्ययन, अनसुन्धान तथा उर्द्ार गररएका 
वन्यजन्तहुरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गने प्रयोजनका लामग 
स्चमडयाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गनन चाहेमा प्रदेश सरकारले 
अनमुमत ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्चमडयाखाना वा प्राणी उद्यान 
सञ्चालन गनन चाहनेले तोष्ट्रकएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको अनमुमत नमलई वा उपदफा 
(२) बमोस्जमको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी स्चमडयाखाना वा प्राणी 
उद्यान सञ्चालन गरेको पार्एमा प्रचमलत कानून बमोस्जम दण्ड सजाय 
हनेुछ। 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम स्चमडयाखाना वा प्राणी उद्यान 
सञ्चालन सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

७८. वन्यजन्तबुाट हनेु क्षमत बापत राहत ददर्ने: प्रदेशमिरको राष्ट्रिय वन 
क्षेरमा तोष्ट्रकएका वन्यजन्तकुो कारणले कसैको धनजनको क्षमत 
िएमा त्यस्तो क्षमत बापत पीमडतलाई तोष्ट्रकए बमोस्जम राहत उपलब्ध 
गरार्नेछ। 

७९. वन्यजन्त ुअस्पताल तथा वन्यजन्त ुउर्द्ार केन्र स्थापना गनन सष्ट्रकने: 
(१) कुनै व्यस्क्त वा मनकायले समस्यािस्त, असहाय, नरिक्षी,  घार्ते, 
टुहरुा र उर्द्ार गररएका वन्यजन्तकुो संरक्षण र व्यवस्थापनका लामग 
मन्रालयबाट अनमुमत मलर्न वन्यजन्त ुअस्पताल वा वन्यजन्त ुउर्द्ार 
केन्र स्थापना गनन सष्ट्रकनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम कायन गने नाममा कुनै पमन 
व्यस्क्त वा मनकायले अन्य वन्यजन्तकुो अवैध व्यापार गनन पार्ने 
छैन। यसरी सो कायन गरे गराएमा प्रचमलत कानून बमोस्जम कारबाही 
हनेुछ। 

(३) वन्यजन्त ु अस्पताल तथा वन्यजन्त ु उर्द्ार केन्र 
स्थापना तथा सञ्चालन सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोस्जम 
हनेुछ।  

पररच्छेद- १३ 

जलाधार व्यवस्थापन 

८०. जलाधारको वगीकरण गनेः (१) जलाधारको अवस्स्थमत, उचाई, 
मिरालोपन, िू-क्षयको संवेदनशीलता, वन जङ्गलले ढाकेको क्षेर, 
पानीको मारा तथा गणुस्तर, वन ष्ट्रवनासको दर, जनसंख्या वृष्ट्रर्द्दर र 
जलाधार क्षेरमा रहेको स्रोतमामथको मानवीय चाप र प्राकृमतक 
प्रकोपको जोस्खम समेतको आधारमा जलाधार क्षेरलाई तोष्ट्रकए 
बमोस्जम मनदेशनालयले वगीकरण गनन सक्नेछ। 

(२) मनदेशनालयले उपदफा (१) बमोस्जम वगीकृत 
जलाधार क्षेरको नदी प्रणालीमा आधाररत तोष्ट्रकए बमोस्जमको 
व्यवस्थापन योजना तयार गरी कायानन्वयन गनुन गराउन ुपनेछ। 

८१. संरस्क्षत जलाधार क्षरे घोष्ट्रषत गनन सक्नेः (१) राष्ट्रिय वन सष्ट्रहतको 
कुनै क्षेर जलाधार संरक्षणका लामग आवश्यक देखेमा प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी चार ष्ट्रकल्ला खुलाई 
संरस्क्षत जलाधार क्षेर घोष्ट्रषत गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम घोष्ट्रषत संरस्क्षत जलाधार 
क्षेरको मसमाना आवश्यकता अनसुार प्रदेश सरकारले राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गनन सक्नेछ। 
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(३) संरस्क्षत जलाधार क्षेरको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
तोष्ट्रकए बमोस्जम हनेुछ। 

(४) मनदेशनालयले उपदफा (१) बमोस्जम घोष्ट्रषत संरस्क्षत 
जलाधार क्षेरको कायनयोजना तयार गरी गराई मन्रालयबाट स्वीकृमत 
गराई लागू गनुन गराउन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोस्जम कसैले पमन संरस्क्षत जलाधार 
क्षेरमा संरक्षण र व्यवस्थापनका लामग गररएको कुनै कायन नास्न, 
मास्न, मबगानन वा हेरफेर गनन गराउन हुाँदैन। 

पररच्छेद- १४ 
अपराध र दण्ड सजाय तथा कसूरको जााँचबझु र कायनष्ट्रवमध सभबन्धी 

व्यवस्था  

८२. अपराध र दण्ड सजाय तथा कसूरको जााँचबझु र कायनष्ट्रवमध: (१) 
यस ऐन बमोस्जम वा प्रचमलत संघीय कानून बमोस्जमको कसूर 
अपराधमा संघीय कानूनमा व्यवस्था िए बमोस्जम दण्ड सजाय 
हनेुछ। 

  (२) यस ऐन बमोस्जम वा प्रचमलत संघीय कानून बमोस्जमको 
कसूर अपराधमा कसूरको जााँचबझु र कायनष्ट्रवमध संघीय कानूनमा 
व्यवस्था िए बमोस्जम हनेुछ।  

पररच्छेद- १५ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

८३. प्राष्ट्रवमधक सहयोग ददनेः कुनै उपिोक्ता समूह, पट्टावाला, धाममनक 
मनकाय, समूह वा समदुाय वा मनजी वनको धनीले वनको ष्ट्रवकास र 
संरक्षणका लामग कुनै प्राष्ट्रवमधक सहयोग माग गरेमा सभबस्न्धत 
मडमिजनल वन अमधकृतले त्यस्तो प्राष्ट्रवमधक सहयोग उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 
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८४. प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेः प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता र वातावरण संरक्षणका लामग 
तोष्ट्रकएका वनपदैावारको सिलन, कटान, उपिोग, ओसारपसार,  मबक्री 
ष्ट्रवतरणमा प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ। 

८५. राहत सभबन्धी व्यवस्थाः वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा ष्ट्रवकास 
सभबन्धी कुनै कामको मसलमसलामा कुनै उपिोक्ता, श्रममक वा 
कमनचारीको मतृ्य ुवा घार्ते िएमा तोष्ट्रकए बमोस्जम राहत उपलब्ध 
गरार्नेछ। 

८६. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनः वनबाट प्राप्त हनेु वातावरणीय 
सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लािांश सभबन्धी व्यवस्था तोष्ट्रकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

८७. सशस्त्र वन रक्षक सभबन्धी व्यवस्थाः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको 
सरुक्षाका लामग व्यवस्था गरेको सशस्त्र वन रक्षकको पररचालन 
प्रदेश सरकारबाट हनेुछ। 

८८. भ्रिाचारमा कारबाही हनेुः यस ऐन अन्तगनत गदठत उपिोक्ता समूहको 
पदामधकारी वा सदस्यले कोषको रकम दरुुपयोग वा ष्ट्रहनाममना गरेमा 
प्रचमलत भ्रिाचार मनयन्रण ऐन बमोस्जम कारबाही हनेुछ। 

८९. असल मनयतले काम गरेकोमा बचाउः यस ऐनले ददएको अमधकारको 
प्रयोग असल मनयतले गरेकोमा कुनै पमन सरकारी कमनचारी व्यस्क्तगत 
तवरले उत्तरदायी हनेु छैन। 

९०. अमधकार प्रत्यायोजनः कुनै मनकाय वा अमधकारीले यस ऐन बमोस्जम 
आफूलार्न प्राप्त अमधकार आफू मातहतको कुनै मनकाय वा 
अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 
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९१. मनयम बनाउने अमधकारः यस ऐनका ष्ट्रवमिन्न पररच्छेदमा उल्लेस्खत 
उदे्दश्य पूमतन गननका लामग प्रदेश सरकारले आवश्यक मनयमहरु 
बनाउन सक्नेछ। 

९२. कायनष्ट्रवमध र मनदेस्शका बनाउन सक्नेः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयमावलीको कायानन्वयन गनन मन्रालयले आवश्यक 
कायनष्ट्रवमध र मनदेस्शका बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

९३. यसै ऐन बमोस्जम हनेु: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका मनयममा 
उल्लेस्खत ष्ट्रवषयमा यसै ऐन बमोस्जम र अन्य ष्ट्रवषयमा प्रचमलत 
संघीय कानून बमोस्जम हनेुछ। 

९४. बचाउः (१) यो ऐन प्रारभि हनुिुन्दा अस्घ संघीय वन ऐन, २०४९ 

उक्त ऐन बमोस्जम बनार्एको मनयम वा मनकामलएको आदेश अन्तगनत 
प्रदेश सरकार वा मन्रालय र अन्तगनतका कायानलयद्वारा गररएको 
काम यसै ऐन अन्तगनत िए गरेको मामननेछ। 

 (२) प्रचमलत संघीय कानून बमोस्जम िएका र प्रदेश 
अन्तगनत कायन सभपादन गने गरी हस्तान्तरण िर्न आएका कायनको 
हकमा यसै ऐन बमोस्जम िए गरेको मामननेछ। 

 
 
 
 

 


