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लुि�वनी �देशको वन स�ब�धमा �व�था गन� वनेको िवधेयक

��तावनाः लुि�वनी �देशको राि�य वनको �दगो िवकास, संर�ण तथा वन पैदावारको सदुपयोग गन� वन �व�थापन प�ित 

अपनाई व�यज�तु, वातावरण, जलाधार एवम् जैिवक िविवधताको संर�ण र स�व��न  गद� सव�साधारण जनताको आधारभुत 

आव�यकता पूरा गन�, सामािजक तथा आ�थक िवकास गन� र �व�थ पया�वरणको �व��न गरी �देशको स�बृि�मा सहयोग 

पु� याउन वा�छनीय भएकोले, 

     लुि�वनी �देश, �देश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

प�र�छेद १

�ारि�भक

१.     संि�� नाम र �ार�भः (१) यो ऐनको नाम “लुि�वनी �देश वन ऐन, २०७७” रहेको छ ।

-२_ यो ऐन तु��त �ार�भ �नेछ ।

२.     प�रभाषाः िवषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “आखेटोपहार” भ�ाले व�यज�तुको जीिवत वा मृत शरीर वा पिहचान गन� स�कने अव�थामा रहेको 

ितनीह�को शरीरको कुनै अ�ग स�झनुपछ� र सो श�दले व�यज�तुको शरीरको कुनै पदाथ� वा �य�तो 

पदाथ�को सि�म�णबाट तयार भएको कुनै व�तुलाई समेत जनाउँछ । 

(ख)  “उपभो�ा समूह” भ�ाले  वनको संर�ण, संव��न, �व�थापन तथा सदुपयोग गन� दफा 

..................बमोिजम गठन भएको उपभो�ा समूह स�झनु पछ� ।

(ग) “औजार” भ�ाले वन�े�मा आवाद वा खनजोत वा वृ�रोपण गन� �योग ग�रने सबै �किसमका कृिष औजार, 
मेिशनरी तथा �ख िव�वा का�ने, ता�ने, टु�ा पान�, खुकुरी, ब�चरो, हँिसया, आरा तथा मेिशन समेत स�झनु 

पछ� ।

(ग) “कबुिलयती वन” भ�ाले दफा ..........बमोिजम �व�थापन ग�रने राि�य वन स�झनु पछ� ।

(घ) “काय�योजना” भ�ाले वातावरणीय स�तुलन कायम राखी वनको िवकास, संर�ण तथा वन पैदावारको 

उपयोग र िब�� िवतरण गन� तयार ग�रएको यस ऐन बमोिजम �वीकृत वन स�ब�धी काय�योजना स�झन ु
पछ� र सो श�दले यो ऐन �ार�भ �नु पूव� �चिलत कानून बमोिजम �वीकृत भई काया��वयनमा रहेको 

काय�योजना समेतलाई जनाउँदछ ।

(ङ) “खिनजज�य वन पैदावार” भ�ाले वन �े�मा भू–सतह वा भूगभ�िभ� पाइने वा वन �े�िभ� भएर ब�े 

खोला वा नदीमा रहेको वा पाइएको पे�ोिलयम र �याँस पदाथ� वाहेक च�ान, माटो ढुं�गा, िग�ी, बालुवा 

वा कुनै िनि�त भौितक गुण तथा त�वको रासायिनक सि�म�णयू� अ�ा�ग�रक पदाथ� स�झनु पछ� । 

(च) “गैरका� वन पैदावार” भ�ाले काठ र दाउरा वा का�ज�य बाहेक वनमा रहेका, पाइएका वा वन�े�मा 

पाइने सवै जैिवक उ�पि�का वन पैदावार स�झनुपछ� र सो श�दले जिडबुटी समेतलाई जनाउनेछ । 

(छ) “िचिडयाखाना”  भ�ाले दफा ..................बमोिजम �थापना ग�रने िचिडयाखानालाई जनाउँछ। सो 

श�दले �ाणी उ�ान (जुलोिजकल गाड�न) समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “चौपाया” भ�ाले जुनसुकै जातको पा�तु चारखु�े जनावर स�झनु पछ� ।

(ज) “जलाधार” भ�ाले वषा�को वा अ�य पानी एक�कृत भई एउटै िनकासबाट ब�े पानीढलो �े� स�झनुपछ� र 

सो श�दले कुनै नदी, खोला, खो�सा आ�दलाई िनकासको आधार मानी �य�तो बहाव संगसंगैको र सोभ�दा 

मािथ�लो �े� समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “जैिवक माग�” भ�ाले व�यज�तुह� एक वास�थानबाट अक� वास�थानमा आवत जावत गन� बाटो स�झनु 
पछ� ।

(ञ) “टाँचा” भ�ाले काठ वा खडा रहेका �खमा लगाइने छाप, िच�ह वा िनशाना स�झनुपछ� र सो श�दले उ� 

िनशाना लगाउन �योग ग�रने िनशाना अं�कत फलामे घनलाई समेत जनाउँछ ।

(ट) “िडिभजन वन काया�लय” भ�ाले �देश सरकार अ�तग�तको िडिभजन वन काया�लय स�झनु पछ�

(ठ) “िडिभजनल वन अिधकृत” भ�ाले �चिलत कानून बमोिजम तो�कएको िडिभजन वन काया�लयको �मुख 

स�झनु पछ� । 
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(ड) “तो�कएको”वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयममा तो�कएको वा तो�कए 
बमोिजम स�झन ुपछ� ।

(ढ) “द�रया वुद�” भ�ाले नदी वा खोलाले बगाई �याएको वा �कनारा लागेको वा अ�केको वा डुबेको वा 

पु�रएको सबै काठ टाँचा िनशानाह� लागेको वा टाँचा िनशाना खुक�को वा बदलेको वा उडेको वा कुनै 

तरहबाट मे�टएको काठ वा टाँचा िनशाना नलागेको काठ स�झनु पछ� । 

(ण) “धा�मक वन” भ�ाले दफा ..........बमोिजम िज�मा �दएको राि�य  वन स�झनु पछ� । 

(त) “नदीज�य पदाथ�” भ�ाले यस राि�य तथा राि�य  वन �े� िभ�को नदी, खोला, खो�सी, खहरे, बाढी 

पिहरोले बगाई �याई नदी, खो�सा र खहरेको �कनार तथा आसपासका वन �े� वा साव�जिनक ज�गा वा 

नदी उकास �े� वा िनजी ज�गामा िथि�एको ढुंगा, �ाभेल, वालुवा, िग�ी, िम�कट, भ�कट, गे�ान, माटो, 

दह�र, बह�र समेत स�झनु पछ�  
(थ) “िनजी वन” भ�ाले �चिलत कानून बमोिजम कुनै �ि�को हक पु�े िनजी ज�गामा लगाई �का�एको वा 

संर�ण ग�रएको वन स�झनु पछ� । 

(द) “िनद�शनालय” भ�ाले म��ालय अ�तग�तको �देश वन िनद�शनालय स�झनु पछ� 

(ध) “िनद�शक” भ�ाले िनद�शनालयको �मुख स�झन ुपछ� 
(फ) “राि�य वन” भ�ाले िनजी वन तथा अ�तरराि�य  वन बाहेक �देश िभ�को वन िसमाना लगाइएको वा 

नलगाइएको सबै वन स�झनु पछ� र सो श�दले वनले घे�रएको वा वन �े�सँग जोिडएको पत� वा ऐलानी 

ज�गा तथा वनिभ� रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगर समेतलाई जनाउँछ ।

(ब) “पया�पय�टन” भ�ाले वन, व�यज�तु, वातावरण, िसमसार, पव�तारोहण, �े�क�ग लगायत �ाकृितक र 

साँ�कृितक स�पदामा आधा�रत �कृितमै�ी पय�टक�य गितिविधलाई स�झनु पछ� र सो श�दले 

पया�पय�टनलाई लि�त गरी स�ालन ग�रने कृयाकलापलाई समेत जनाउँछ ।

(भ) “म��ालय” भ�ाले �देश सरकारको वन तथा वातावरणसँग स�बि�धत म��ालय स�झनु पछ� । 

(म) ''वन'' भ�ाले पूण� वा आंिशक �पमा �ख वा बु�ानले ढा�कएको �े� स�झन ुपछ� ।

(य) “वन पैदावार” भ�ाले वनमा रहेको वा पाइएको वा वनबाट �याइएको देहायको पैदावार स�झनु पछ�:-
(१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बो�ा, लाहा, िपपला, िपपली, वा 

(२) �ख, िब�वा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भूवा, जरा, गानो, बो�ा, गमरेजीन लोहवान र सवै 

�कारकाज�गली जडीबुटी, वन�पित तथा ितनका िविभ� भाग वा सू�म अ�ग, वा 

(३) च�ान, माटो, ढु�गा, िग�ी, बालुवा, वा 

(४) पशुप�छी, व�यज�तु र पशुप�छी वा व�यज�तुको आखेटोपहार । 

(र) “वन �े�” भ�ाले िनजी �वािम�वको हक भोगको र �चिलत कानूनले अ�यथा �व�था गरेको बाहेकको 

वन िसमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घे�रएको वा वन िभ� रहेको घाँसे मैदान, खक�, िहउँले 

ढाकेको वा नढाकेको ना�गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, िसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पत� वा 

ऐलानी ज�गाले ओगटेको �े� स�झनुपछ� र सो श�दले यस ऐन वा �चिलत कानून बमोिजम वन�े�को 

�पमा प�रभािषत ग�रएको �े� समेतलाई जनाउँछ ।

(ल) ''वन संर�ण �े�'' भ�ाले दफा .............बमोिजम घोषणा ग�रएको वन संर�ण �े� स�झन ुपछ�

(व) ''वन िसमाना िच�ह'' भ�ाले राि�य  वनको िसमाना छु�ाउन लगाइएका काठ, ढु�गा, िसमे�ट वा अ� कुनै 

ब�तुका ख�बा वा िच�हपट स�झनु पछ� र सो श�दले �चिलत कानून बमोिजम ज�गा नापजाँच गरी तयार 

गरेको न�सामा अं�कत वन िसमाना िच�हलाई समेत जनाउँछ ।

(श) “वन �व�थापन प�ित”भ�ाले राि�य  वनको �व�थापनकालािग अपनाइएका सरकार�ारा �वि�थत 

वन, वन संर�ण �े�, साझेदारी वन, सामुदाियक वन, धा�मक वन, कबुिलयती वनलाई स�झनु पछ� । 

(ष) “व�यज�तु” भ�ाले  घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जाितको �तनधारी ज�तु (�याम�स), पं�ी (ए�स), घि�ने 

ज�तु (रे�टाय�स), माछा (पीसीज), �यागुता जाित (एि�फिवय�स) र क�रा फ�ा��ा (इ�से��स) लाई 

स�झनु पछ� र सो श�दले फुल पान� ज�तुको फुल समेतलाई जनाउँछ । 
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(स) “वन�पित” भ�ाले ह�रतकण भएका वा नभएका तर, आ�नै �जनन् �मता भएका �ाकृितक �ख, िब�वा, 
झाडी, बु�ान, झारपात, लहरा तथा उ�यूका िविभ� �जाित स�झनु पछ� र सो श�दले लेउ, ढुसी, �याउ वा 

य�तै �कारका अ�य वन�पित समेतलाई स�झनु पछ� । 

(ह) “वन�पित �ोत” भ�ाले जीिवत वा िनज�व अव�थामा रहेका फूल फु�ने वा नफु�ने कुनै पिन �कारका बोट, 
िब�वाको हाँगा �वगा, बो�ा, जरा, पात, का�ड, फूल, कुनै अंश, बीउ, जम��ला�म वा आनुवंिशक पदाथ� 

स�झनु पछ� ।

(�) “वातावरणीय परी�ण” भ�ाले �चिलत संघीय तथा �देश कानून बमोिजम ग�रने संि�� वातावरणीय 

अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय परी�ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�कन स�झनु पछ�  
(�) “वातावरणीय सेवा ” भ�ाले वन �े�को पा�रि�थितक�य �णालीबाट �ा� �ने देहाय बमोिजमको सेवा र 

सोबाट �ा� �ने लाभ स�झनुपछ�:-
(१) काब�न सेवा, 
(२) जैिवक िविवधताको संर�ण,
(३) जलाधार तथा जलच� �णाली,
(४) पया�पय�टन, 
(५) तो�कए बमोिजमको अ�य व�तु, सेवा तथा लाभ ।

(�) “सरकार�ारा �वि�थत वन” भ�ाले दफा...............बमोिजम �देश सरकारले �व�थापन गन� राि�य 

तथा राि�य  वन स�झनु पछ� । 

(�१) “सव–िडिभजन वन काया�लय” भ�ाले िडिभजन वन काया�लय अ�तग�तको वन काया�लय स�झनु पछ�  
(�२) “साझेदारी वन” भ�ाले दफा ...........बमोिजम िडिभजन वन काया�लय,  �थानीय तह र वन उपभो�ाको 

साझेदारीमा �व�थापन ग�रने राि�य  वनको कुनै भाग स�झनु पछ� ।

(�३) “सामुदाियक वन” भ�ाले दफा ............ बमोिजम उपभो�ा समूहलाई ह�ता�तरण ग�रएको राि�य  वन 

स�झनु पछ� ।  

(�४) “िसमसार �े�” भ�ाले भूिमगत जल�ोतबाट वा वषा�तका कारण पानीको प�रमाण रहने वा �ाकृितक वा 

मानव िन�मत, �थायी वा अ�थायी, जमेको वा बगेको, �व�छ वा नुिनलो पानी भएको धािपलो जिमन 

(�वा�प), दलदले जिमन (मास�), न�दबाट �भािवत जिमन (�रभराईन  �लड �लेन), ताल (लेक), पोखरी 

(पो�ड) र जलभ�डार �े� (वाटर �टोरेज ए�रयाज) समेतलाई जनाउँछ । 

(�५) “संघीय वन ऐन” भ�ाले नेपाल सरकारको �चिलत वन ऐनलाई स�झनु पछ� । 

(�६) ''�थानीय तह'' भ�ाले गाउँपािलका वा नगरपािलकालाई स�झन ुपछ� ।

“वन अिधकृत” भ�ाले �देश सरकार अ�तरगतका वन स�ब�धी काम गन� काया�लयह�मा ख�टएका वन 

सेवाका अिधकृत�तरको �ािविधक कम�चारीह� स�झनु पछ�  
प�र�छेद २

राि�य वनको भू-�वािम�व, भू-उपयोग तथा सीमा िनधा�रण स�बन्िध �व�था  
३.राि��य वनको  भु- �वा�म�व तथा भू-उपयोग: राि��य वन �े�को भू–उपयोग तथा भु- �वा�म�व स�ब�धी 

�यव�था संघीय वन ऐन बमोिजम हुनेछ । 

४.वन �समाना लगाउन स�कनेः �ड�भजनल वन अ�धकृतले �च�लत संघीय वन ऐनमा भएको �यव�था 
बमोिजम यस प�र�छेदको अ�धनमा रह� आ�नो काय��े�को राि��य वनको �समाना छु�याई वन �समाना 
�च�ह लगाउन स�नेछ ।

५.िनजी ज�गा �ा� गन� स�ेः (१) दफा ४ बमोिजम राि�य वनको सीमाना छु�याउँदा  चारैितरबाट राि�य  वनले चारैितरबाट 

राि�य वनले घे�रएको वा राि�य वनसंग िसमाना जोिडएका स-साना िनजी हकभोगका ज�गा वा छा�ो रहेका व�तीह� वन 
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संर�ण वा अ�य पया�वरणीय कारणबाट �थाना�तरण वा हटाउन पन� देिखएमा िडिभजनल वन अिधकृतले �य�ता घर 

ज�गाको िववरण तयार गरी वन िनद�शनालय माफ�त म��ालयमा िसफा�रस गनु� पन�छ  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले गरेको िसफा�रस काया��वयनको लािग म��ालयबाट 

�देश सरकार माफ�त िनण�यको लािग नेपाल सर�कार सम� पेश गनु�पन�छ ।

(३) यस प�र�छेद अ�तग�त �ा� ग�रने घर ज�गाको �ितपू�त वा मुआ�जा रकमको िनधा�रण �चिलत ज�गा 

�ाि� ऐनमा भएको �व�था अनुसार �नेछ .
(४) उपदफा (३) बमोिजम �ितपू�तका रकम िनधा�रण �कृया पुरा भएपिछ उ� घर ज�गा िडिभजनल वन 

अिधकृतले क�जामा िलइ राि�य वनमा समावेश गनु�पन�छ र उ� घर ज�गामा ज�गाधनीको नाताले कुनै दावी गन� पाइने छैन।

(५) यस प�र�छेदमा अ�य� जुनसुकै कुरा लेिखएतापिन राि�य वनको संर�णका लािग कुनै व�ती 

�थाना�तरण गन� आव�यक ठानेमा �देश सरकारले छु�ै काय�िविध बनाई व�ती �थाना�तरण गन� स�ेछ

६.वन �े�को ज�गा दता� गन� न�ने: (१) राि��य वन �भ�को ज�गा कसैले प�न दता� गन� वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा ले�खएको ज�गा दता� गरे गराएको भएमा �यसर� दता� भएको आधारमा 
�य�तो ज�गा दाबी गन� पाईने छैन र �य�तो दता� �वतः बदर हुनेछ । 

(३) यो ऐन �ार�भ हुनुभ�दा अ�घ कसैले राि��य वनको कुनै भाग नेपाल सरकारको �वीकृ�त 
बेगर गैरकानूनी �पले दता� गराएको रहेछ भने �य�तो दता� प�न यो ऐन �ार�भ भए प�छ �वतः बदर 
हुनेछ र �य�ता दता�को लगत क�टा ग�रनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम दता� बदर भएको ज�गाको लगतक�टा गन� �ड�भजनल वन 
अ�धकृतले स�वि�धत मालपोत काया�लयलाई र करको लगत क�टा गन� �थानीय तहलाई त�काल लेखी 
पठाउनु पन�छ र �यसर� लगत क�टा गन� लेखी आएको सात �दन�भ� मालपोत काया�लय र �थानीय तहले 
लगत क�टा गर� सो को जानकार� �ड�भजन वन काया�लयलाई �दनु पन�छ ।

(५) उपदफा (४) बमीिजम �ड�भजन वन काया�लयले लगत क�टा भएको �ववरण �नद�शनालय 
र म��ालयमा ले�ख पठाउनु पन� छ ।

(६) राि��य वन�भ�को ज�गा कसैले दता� गरे गराएमा �च�लत संघीय वन ऐन बमोिजम 
सजाय हुनेछ । 

७. राि�य वनमा कुनै �ि� वा सं�थालाई हक �ा� न�नेः (१) यो ऐन बमोिजम वा संघीय वन ऐन बमीिजम प�ा, पू�ज, वा 

�माणप� �ा� गरी वा यस ऐनको �व�था बमोिजम कुनै हक वा स�िलयत �ा� गरेकोमा बाहेक कुनै �ि� वा सं�थालाई 

राि�य वनमा कुनै �किसमको हक वा स�िलयत �ा� �न छैन ।

(२) नेपाल सरकार वा �देश सरकार वा �ड�भजनल वन अ�धकृतको आदेश बमोिजम बाहेक 
कुनै �यि�त वा सं�थाले उपदफा (१) बमोिजम �देश �भ�को राि��य वनमा आफूले पाएको हक वा सहु�लयत 
अ� कसैलाई �ब�� ब�धक, दान दात�य वा स�टा गर� वा अ� कुनै �कारले हक ह�ता�तरण गन� पाईने छैन 
।
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(३) यस ऐनमा भएको �यव�था बाहेक वन �े�लाई काय��थल बनाई कुनै संघ सं�था दता� 
गन� वा �य�तो दता�को नाताले वन �े�मा कुनै �क�समको संरचना �नमा�ण वा अ�य ��याकलाप गन� पाईने 
छैन ।

(४) यो ऐन �ार�भ हुनु अ�घ उपदफा (३) बमोिजम सं�था दता� भएको अव�थामा यो ऐन 
�ार�भ भएप�छ �वतः खारेज हुनेछन् ।

(५) दफा (४) बमोिजम �वतः खारेज हुने सं�थाको दता� खारेिजको ला�ग �ड�भजन वन 
अ�धकृतले स�बि�धत �नकायमा ले�ख पठाउनु पन�छ र दता� गन� �नकायले सं�था खारेज गर� सो को 
जानकार� �ड�भजन वन काया�लयमा �दनु पन�छ र खारेज भएका �य�ता सं�थाको चल अचल स�प�� 
समेत �देश सरकारको हुनेछ । 

(६) दफा (४) बमोिजम �वतः खारेज हुने सं�थाले उ�त चल अचल स�प�� �ड�भजन बन 
काया�लयलाई बुझाउनु पन�छ र यस�र बुझाउनु पन� उ�त चल अचल स�प�� नबुझाएमा �ड�भजनल 
वन अ�धकृतले क�जामा �लन स�नेछ तथा क�जामा �लंदा बल �योग गन� अव�था आएमा आव�यक 
बल �योग गर� स�वि�धत �यि�त या सं�थालाई �च�लत कानून वमोिजम कारवाह� समेत गन� 
स�ने छ ।

८. वन �े� िभ� बसोबास र ब�ती �थाना�तरण स�व�धी �व�था: (१) �चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 

तापिन कुनै पिन �किसमको वन �े� बसोबासका लािग �योग ग�रने छैन ।

(२) �देश िभ�को राि�य वनको संर�णका लािग कुनै ब�ती वा गाउँ नै �थाना�तरण गन� आव�यक ठानेमा 

�देश सरकारले यस प�र�छेद बमोिजमको �कृया अपनाई �थाना�तरण गन�स�ेछ ।

तर ब�ती �थाना�तरण गदा� स�वि�धत प�सँग सहमती िलनु पन�छ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम �थाना�तरण �ने ब�ती अ�य� वन �े�मा नै रा�ु पन� भएमा 

�देश सरकारले �थाना�तरण �ने समुदाय र नेपाल सरकारको सहमितमा आव�यक िनण�य गन� स�ेछ ।

९. राि�य वन �े�मा �वेश िनषेध: (१) वन संर�णको �ि�टकोणबाट आव�यक दे�खएमा �ड�भजनल वन 
अ�धकृतले म��ालयको �वीकृ�त �लई राि��य वनको सबै वा केह� भागमा �नि�चत समयका ला�ग 
साव�ज�नक सूचना �काशन गर� �वेश �नषेध गन� स�नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �वेश �नषेध गदा� �समाना छुटयाई मा�नस आवत जावतको ला�ग 
बाटो छु�याउन स�कनेछ र यसर� छु�याईएको बाटो उपदफा (१) बमोिजम �ाक�शत सूचनामा उि�ल�खत 
शत�को अधीनमा रह� �योग गन� स�कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न �वेश �नषेध ग�रएको वन�े�मा कुनै 
प�न �कारको घरपालुवा चौपाया �वेश गराउन पाईने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम �वेश �नषेध गदा� �देश सरकारबाट आयोजना संचालनको हकमा 
तो�कए बमोिजम �वेश �नयमनको �यव�था ग�रनेछ ।
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१०. राि��य वनको भू उपयोग योजना लागु गन� स�ने:  (१) नेपाल सरकारले द�गो वन संर�ण, �यव�थापन 
एवं �वकास र वातावरण बीच स�तुलन कायम गन�को ला�ग लागु नेपाल सरकारको भू - उपयोग योजनालाई 
�देश सरकारको समेत नी�त र योजना मानी काया��वयन गनु� पन�छ ।

(२) �देश सरकारले राि��य वनको द�गो संर�ण, �यव�थापन र भू-उपयोग नी�त, योजना र 
काय��म �वीकृत गर� लागु गन�छ ।

११. राि��य वनको �यव�थापन: (१) �देश सरकारसँगको परामश�मा संघीय सरकार र �देश सरकारले आफैले 
वनाएको एक�कृत वा �देशगत रणनीितक योजना अनु�प �देश सरकारले राि�य वन , �देश िभ�को राि�य वन, र 

अ�तर �ादेिशक �पमा फैिलएको वनको संर�ण, िवकास र सदुपयोग गन� आव�यक �व�था गन�छ  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राि�य वनको �व�थापनको लािग िडिभजनल वन अिधकृतले 

सहभािगतामूलक �पमा �थानीय उपभो�ा र �थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरी आ�नो काय� �े� िभ�को �देश 

िभ�को राि�य वनको वन �व�थापन काय�योजना वनाई �वीकृितका लािग िनद�शनालय सम� पेश गनु�पन�छ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको काय�योजनामा कुनै हेरफेर गन� आव�यक देखेमा िनद�शनालयले 

�य�तो काय�योजना सुझाव सिहत िडिभजन वन काया�लयमा �फता� पठाउन स�ेछ र िडिभजन वन काया�लयले 

आव�यक हेरफेर गरी आ�नो राय सिहत िनद�शनालयमा पठाएपिछ �य�तो काय�योजना िनद�शनालयको 

िसफा�रसमा म��ालयले �वीकृत गन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �वीकृत भएको काय�योजनाको अिधनमा रही िडिभजनल वन अिधकृतले �देश 

िभ�को राि�य वन र अ�तर �ादेिशक वनको संर�ण, िवकास र सदुपयोग गन� आव�यक �व�था गन�छ  

(५) उपदफा (४) बमोिजम वन �व�थापन गदा� व�यज�तुको आहारा, आवतजावत,वास�थानसमेतका 

लािग आव�यक ��याकलापह� स�ालन ग�रनेछ।

तर राि�य वनिभ�को कुनै �े�लाई नेपाल सरकारले वन स�व�धी राि�य आयोजनाको �पमा �व�थापन 

गरेको हकमा संघीय ऐन बमोिजम �नेछ । 

(६) �देश िभ�को राि�य वनको कुनै �े�लाई �देश सरकारले वन स�ब�धी �ादेिशक आयोजनाको �पमा 

�व�थापन गन� स�ेछ 

१२. अ�ययन, अनुस�धानका लािग वन�◌े� उपल�ध गराउन स�े: (१) अ�ययन, अनुस�धान वा शैि�क �दश�नी गन� 

अिभ�ायले सरकारी �वािम�वमा रहेको अनुस�धान गन� िनकाय, िब�िब�ालय वा शैि�क सं�थाले वन�े� माग 

गरेमा तो�कए बमोिजमको �कृयाको आधारमा म��ालयले सोही �योजनका लािग िनि�त अविध तोक� वन, जंगल 

वा व�य ज�तु वा वन पैदावारलाई �ितकूल असर नपन� गरी राि�य वनको कुनै भाग उपल�ध गराउन स�ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम वन�े� उपल�ध गराउँदा िलईने तो�कए बमोिजमको द�तुर तथा 

नमूना संकलन गन� चाहने �यि�ले तो�कए बमोिजम बुझाएको द�तुर �देश सि�त कोषमा ज�मा गनु� पन�छ

१३. अ�ययन अनुस�धानका ला�ग अनुम�तप� �लनु पन�ः (१) राि��य वन �े��भ� वन, वन�प�त तथा 
व�यज�तुका ला�ग अ�ययन, अनुस�धान तथा नमूना स�कलन गन� चाहने �यि�त वा सं�थाले तो�कए 
बमोिजम अनुम�तप� �लनु पन�छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय� गन� चाहने �यि� वा सं�थाले तो�कए बमोिजमको �कृया पूरा 

गरी म��ालयबाट अनुमती िलनु पन�छ र म��ालयले �दएको अनुमतीको जानकारी नेपाल सरकारको  वन 

म��ालय, िनद�शनालय, स�बि�धत िडिभजन वन काया�लय र स�वि�धत �थानीय तहलाई �दनुपन�छ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम अनुम�त प� �लएको �यि�त वा सं�थाले अ�ययन 
अनुस�धानको वा�ष�क ��तवेदन अनुम�त �दने �नकाय र स�बि�धत �ड�भजन वन काया�लयमा बुझाउनु 
पन�छ  

(४) उपदफा (१) बमोिजम अनुम�त न�लई अ�ययन, अनुस�धान तथा नमूना स�कलन 
गरेमा राि��य वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

१४. वन पैदावारको िव�� िवतरणः (१) �देश सरकारले वन पैदावार (काठ र दाउरा) को िव�� िवतरण र आपू�तका 

लािग तो�कए बमोिजमको संरचना तयार गरी �व�थापन गन�छ ।

(२) �देश सरकारले तो�कए बमोिजमको वन पैदावारमा आधा�रत �देश िभ� �थािपत उ�ोगलाई तो�कए 

बमोिजम क�ा पदाथ� उपल�ध गराउन स�ेछ ।

(३) वन पैदावारको उपयोग गन�, हटाउन वा िब�� िवतरण गन�, िनकासी गन� वा ओसार–पसार गन� 

तो�कएको िनकाय वा अिधकारीलाई िडिभजनल वन अिधकृतले तो�कए बमोिजम इजाजतका लािग अि�तयारी 

�दन स�ेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम इजाजत �दइने वन पैदावारको मू�य वा द�तुर तो�कए बमोिजम �नेछ ।

(५) वन �े� नभएका �थानीय तहमा �देशिभ�को राि�य वन वा सामुदाियक वा साझेदारी वनबाट  एक 

एक काठ दाउरा िब�� िडपो रा� स�कनेछ ।

१५. वनक्षे� िभ� संरचना िनमा�ण गन� न�ने: पया�पय�टन काय�का लािग �वीकृत काय�योजनामा उ�लेख भए बाहेक र 

यस ऐन तथा यस ऐन अ�तग�त व�े िनयमावलीमा भएको �व�था देिख बाहेक राि�य तथा �ादेिशक वनको 

�े�िभ� म��ालयको �वीकृित िवना कुनै पिन �कारकोसडक, खेलमैदान, हाटबजार, अनाव�यक टावर, िपलर, 

कि��टाइजेन ज�ता संरचना िनमा�ण गन� पाइने छैन।

 (५) उपदफा (१) बमोिजम जिडबुटी अनुस�धान के�� वा उपदफा (३) बमोिजम वन�पित उ�ान �थापना 

भएमा सोकोजानकारी नेपाल सरकार तथा स�वि�धत �थानीय तहलाई गराउनु पन�छ 
१६. साझेदार�मा जडीबुट� खेती र �शोधन एवं बजार�करण गन� स�कने: (१)  �देश सरकारले तो�कए बमोिजम 

साव�जिनक िनजी साझेदारीमा जिडबुटी खेती �िविध िवकास, िव�तार, उ�पादन, �शोधन एवं बजार �व��न गन� 
स�ेछ

१७.पया�पय�टन काय��म स�चालन: (१) उपभो�ता समूहले तो�कए बमोिजमको ���या अवल�बन गर� �वीकृत 
काय�योजनाले �न�द��ट गरेका वन उ�यम तथा पया�पय�टन काय��म आफ�ले वा �थानीय तह वा संघ 
सं�था वा �नजी �े� वा सहकार�सँगको सझेदार�मा स�चालन गन� स�नेछन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको उपभो�ता समूह गठन गन� नस�कएको वा उपभो�ता समुहले 
काम गन� अव�था नरहेमा स�बि�धत �थानीय तहले आ�नो �े��भ� रहेको राि��य वन वा साव�ज�नक 
ज�गामा पया�पय�टन काय��म स�चालन गन� चाहेमा र �य�तो वन�े� वा साव�ज�नक ज�गा पया�पय�टन 
काय��म स�चालनका ला�ग उपयु�त दे�खएमा �देश सरकारले पया�पय�टन काय��म स�चालन गन� 
स�बि�धत �थानीय तहलाई तो�कए बमोिजम सहम�त �दन स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको वन�े� उपभो�ता समूह�वारा �यव�थापन हुँदै आएको भएमा 
स�बि�धत उपभो�ता समूहको पूव� सहम�त �लनुपन�छ । 
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१८. िसमसार र तालतलैया स�व�धी �व�थाः (१) यस ऐन बमोिजम राि�य  वन �े�िभ� पन� िसमसार �े� र 

तालतलैयामा पानीको मा�ा तथा गुण�तर, वन िवनासको दर, िसमसार र तालतलैया �े�मा रहेको �ोतमािथको 

मानवीय चाप र �ाकृितक �पमा उ� �े�को संर�ण र स�ब��नको आव�यकतालाई म�यनजर गरी �य�ता �े�लाई 

िनद�शनालयले तो�कए बमोिजम वग�करण गन�स�ेछ ।

(२) िडिभजन वन काया�लयले उपदफा (१) बमोिजम वग�कृत िसमसार र तालतलैया �े�को वन पैदावार, 
पानी र अ�य �ाकृितक �पमा संर�ण गन� आव�यक िचज, ब�तु र पदाथ�मा आधा�रत तो�कए बमोिजमको 

�व�थापन योजना तयार गरी िनद�शनालयको �वीकृित िलई काया��वयन गनु� पन�छ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िसमसार �े�मा तो�कए बमोिजम पया�पय�टन काय��म समेत स�ालन गन� 

स�कनेछ ।

१९. संरि�त िसमसार र तालतलैया �े� घोिषत गन� स�ेः (१) राि�य  वन सिहतको कुनै �े� िसमसार र तालतलैया 

संर�णका लािग आव�यक देखेमा म��ालयल े �थानीय तह र �थानीय समुदायसँगको सम�वय तथा सहकाय�मा 

साव�जिनक सूचना �काशन गरी चार �क�ला खुलाई �यहाँ रहेका �ख िव�वाको िववरण समेत तयार गरी िसमसार 

वा तालतलैया �े� घोषणा गन�स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोिषत संरि�त िसमसार र तालतलैया �े�को िसमाना आव�यकता अनुसार 

�देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �कािशत गरी हेरफेर गन�स�ेछ ।

(३) संरि�त िसमसार र तालतलैया �े�को संर�ण तथा �व�थापन तो�कए बमोिजम �नेछ ।

(४) िनद�शनालयले उपदफा (१) बमोिजम घोिषत संरि�त िसमसार र तालतलैया �े�को काय�योजना 

तयार गरी गराई म��ालयबाट �वीकृित गराई िडिभजन वन काया�लय माफ�त लागू गनु� गराउनु पन�छ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजम कसैले पिन संरि�त िसमसार र तालतलैया �े�मा संर�ण र �व�थापन 

गदा��ख िव�वा तथा व�यज�तु मा�, िबगान� वा हेरफेर गन� गराउन �ँदैन ।

२०. जोिखमयु� �ख हटाउने स�व�धी �व�था:(१) वन �व�थापन ग�रने �े� भ�दा बािहर रहेका सुकेका, हाँगा 

भाँिचएका, कुनै एकतफ� नुिहएर रहेका, �ख नहटाएमा अ�य भौितक संरचना तथा मानवीय िहसावले जोिखममा 

रहेको पाइएमा िनद�शकको सहमित िलईिडिभजन वन काया�लयले हटाउनस�ेछ ।

(२) जोिखमयु� �ख हटाउने स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ  ।

प�र�छेद  ३
सरकार�ारा �वि�थत वनस�ब�धी �व�था

२१. सरकार�ारा �वि�थत वनको �व�थापनः (१) �देश सरकारसँगको परामश�मा संघीय सरकार र �देश सरकारले 

आफैले वनाएको एक�कृत वा �देशगत रणनीितक योजनाको अिधनमा रही िडिभजनल वन अिधकृतले �देश िभ�को 

राि�य वनको कुनै भागलाई िसमा�कन गरी सरकार �ारा �वि�थत वनको �पमा �व�थापन गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय�को लािग िडिभजनल वन अिधकृतले वन संर�ण �े�, साझेदारी वन, 

सामुदाियक वन, धा�मक वन, राि�य वन र पर�परागत धा�मक वन�व�थापन प�ित मा� अवल�बन गनु�पन�छ  
(३) �देश सरकारले आव�यक ठानेमा एउटा वन �व�थापन प�ित अपनाई �व�थापन भइरहेको 

राि�य तथा �ादेिशक वनको केिह भाग वा पूरै भागलाई कुनै अक� वन �व�थापन प�ित अपनाई �व�थापन गन� 

स�ेछ र �यसरी अपनाईने �व�थापन प�ती काया��वयन गदा� स�वि�धत सरोकारवालासँग पिन परामश� गन� 

स�कनेछ ।

तर, �यसरी वन �व�थापन प�ितमा प�रणत गनु� पूव� सोको ठोस आधार र कारण उ�लेख गनु�पन�छ । 

(५) सरकार�ारा �वि�थत वनको ��थापनको लािग तो�कए बमोिजम काय�योजना �वीकृत गराई लागू 

ग�रनेछ ।

२२. सरकार�ारा �वि�थत वनमा अ�य काय� गन�मा �ितब�धः  (१) काय� योजनाले िन�द� गरेका काय� तथा वन 

िवकासस�ब�धी काय� बाहेक सरकार�ारा �वि�थत वनमा अ�य कुनै पिन काय� गन� पाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा उ�लेिखत कुराले म��ालयबाट �वीकृत काय�िविधका अधीनमा रही वै�ािनक 

अ�ययन वा अनुस�धान गन� बाधा परेको मािनने छैन ।
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प�र�छेद ४
वन संर�ण �े� स�ब�धी �व�था

२३. वन संर�ण �े�ः (१) नेपाल सरकार र �देश सरकारको परामश�मा वनाएको एक�कृत वा �देश सरकारले आफै 

वनाएको �देशगत रणनीितक योजना बमोिजम �देश िभ�को राि�य वनको कुनै भाग िवशेष व�यज�तु तथा जैिवक , 
वातावरणीय, वै�ािनक वा साँ�कृितक मह�वको वा अ�य िवशेष मह�वको लागेमा �य�तो राि�य वनको भागलाई �देश 

सरकारले वन संर�ण �े� घोषणा गन� स�ेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम �देश सरकारले राि�य वनको कुनै भागलाई वन संर�ण �े�को �पमा घोषणा गरेपिछ 

�देश राजप�मा �यसको सूचना �कािशत गनु� पन�छ । 

२४. वन संर�ण �े�को संर�ण तथा �व�थापनः (१) दफा ....... को उपदफा (१) अनुसार घोिषत वन संर�ण �े�को 

संर�ण तथा �व�थापन �देश सरकार आफैले वा उपभो�ा समूह�ारा वा कुनै संर�णसँग स�ब�धीत संघसं�थासँग स�झौता 

गरी गन� स�ेछ ।  

       (४) वन संर�ण �े�को �व�थापनबाट �ा� �ने लाभांशको बाँडफाँट संघीय ऐनको दफा १६ को उपदफा 

(३) बमोिजम �नेछ ।

२) उपभो�ा समूह�ारा वा संर�णसँग स�ब�धीत संघसं�था माफ�त संर�ण तथा �व�थापन गदा� वन 

संर�ण �े�बाट �ने आ�दानीम�ये पचास �ितशत �देश सरकारको कोषमा ज�मा �नेछ र पचास �ितशत �व�थापन गन� 

िनकायको �नेछ ।

 ३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन वन संर�ण �े�िभ� पन� सामुदाियक वनको स�ालन 

प�र�छेद  ………..वमोिजम �नेछ ।

४) वन संर�ण �े�को संर�ण तथा �व�थापन गन� �देश सरकारले सुर�ा िनकायलाई प�रचालन गन� 

स�ेछ

५) संरि�त �े�को भू–उपयोग र अवि�थितमा प�रवत�न न�ने सुिनि�तता काय�योजनामा गरी वन संर�ण 
�े�मा वातावरणमै�ी पया�पय�टन काय��म स�ालन गन� स�कनेछ ।

(५) यो ऐन �ार�भ �ँदाका वखत �देश िभ� कायम रहेका संरि�त वनह� यस ऐन �ार�भ भएपिछ �वतः 

वन संर�ण �े�मा �पा�तरण भएको मािननेछ र �यसरी वन संर�ण �े� �पा�तरण �ँदा यो ऐन �ार�भ भएको बखत 

कायम रहेको वन �व�थापन प�ितमा �ितकूल असर परेको मािनने छैन। 

(६) वन संर�ण �े� स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ।

२५.वन संर�ण �े�को काय�योजनाः  (१) वन संर�ण �े�मा ग�रने वनस�व�धी काय�ह�को �व�थापनका लािग िडिभजन 

वन काया�लयले तो�कए बमोिजम काय�योजना तयार गरी वन िनद�शनालयमाफ�त म��ालयमा पेश गनु�पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश भएका काय�योजनामा कुनै हेरफेर गन� आव�यक देखेमा म��ालयले वन 

िनद�शनालयमा �फता� पठाउन स�ेछ र वन िनद�शनालयले आव�यक हेरफेर गरी आफनो राय सहीत पठाएपिछ सो काय�योजना 

म��ालयले �वीकृत गन�छ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम �वीकृत भएको काय�योजना िडिभजनल वन अिधकृतले लागू गन�छ

२६. िवशेष संर�ण �े� घोषणा गन� स�े]M (१) जैिवक िविवधता र वातावरणीय दृि�ले संवेदनशील �े�लाई �देश सरकारले 

िवशेष संर�ण �े� घोषणा गरी संर�ण गन� स�ेछ । यसस�ब�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ । 

(२) िवशेष संर�ण �े� स�ब�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

 
प�र�छेद ५

साझेदारी वन स�व�धी �यव�था

२७. साझेदारी वनः�देश सरकारले देहायका उ�े�यको लािग िडिभजनल वन अिधकृतको िसफा�रसमा सरकार�ारा 

�वि�थत वनको कुनै भागलाई िडिभजन वन काया�लय, �थानीय तह र वन उपभो�ाको साझेदारीमा �व�थापन 

गन� स�ेछः-
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(क) वनको िवकास र �दगो �व�थापन गरी �थानीय तथा राि�य  अथ�त��मा टेवा पु� याउन,

(ख) वन �े�बाट टाढा रहेका पर�परागत उपभो�ालाई वन संर�णको काय�मा सहभागी गराई �य�ता 

उपभो�ालाई वन पैदावार आपू�तको �व�था गन�,

(ग) वन �े�को उ�पादक�वमा अिभवृि� गन� तथा खाली �े�को उपयोग गन�,

(घ) जैिवक िविवधता तथा जलाधार �े�को संर�ण र स�ब��न गन�,

(ङ) �थानीय जनताको िजिवको पाज�नमा सुधार �याउन । 

२८. साझेदारी वनको काय�योजनाः (१) साझेदारी वनको �व�थापनको लािग तो�कए बमोिजम �थानीय तह तथा 

साझेदारी वन उपभो�ा समूहको परामश�मा िडिभजनल वन अिधकृतले काय�योजना तयार गरी �वीकृितको लािग 

िनद�शनालयमा पेश गन�छ र िनद�शकले �य�तो काय�योजना �वीकृत गन�छ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको काय�योजना लागू गन� दािय�व िडिभजन वन काया�लय, �थानीय तह 

र दफा ……………. बमोिजमको साझेदारी वन उपभो�ा समूहको �नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमका साझेदारले काय�योजना बमोिजम काय� संचालन गन� नसकेमा वा 

वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल असर पन� कुनै काय� गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमोिजम 

पालना गनु� पन� शत�ह� पालना नगरेमा िडिभजनल वन अिधकृतको िसफा�रसमा िनद�शनालयले �य�तो साझेदारी 

वन उपभो�ा समूहको दता� खारेज गन� स�ेछ र �य�तो वन �वतः सरकार�ारा �वि�थत वनको �पमा �पा�त�रत 

�नेछ ।

तर �यसरी उपभो�ा समूहको दता� खारेज गरी साझेदारी वन �फता� िलने िनण�य गनु�अिघ उपभो�ा 

समूहलाई आ�नो सफाई पेश गन� मनािसब मौका �दनुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम िनद�शकले गरेको िनण�य िच� नबुझेमा स�बि�धत समुहले �य�तो िनण�यको 

जानकारी पाएको िमितले पैितस �दन िभ� म��ालय सम� पुनरावेदन गन�स�ेछ रम��ालयले गरेको िनण�य अि�तम 

�नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै साझेदारी वन �फता� िलने गरी भएको िनण�य उपर उपदफा (४) बमोिजम 

उजुरी परी म��ालयबाट �य�तो िनण�य बदर भएमा िडिभजनल वन अिधकृतले सािवककै साझेदारी उपभो�ा 

समूहम�येवाट काय� सिमित गठन गन� लगाई �य�तो वन सोही समुदायलाई पुनः ह�ता�तरण गनु� पन�छ ।

२९. उपभो�ा समूह गठन ग�रनेः (१) साझेदारी वनको िवकास र संर�णको लािग उपभो�ाको तफ�बाट  आव�यक 

�व�थापन गन� एवम् �य�तो वनबाट उपभो�ालाई �ा� �ने वन पैदावारको �व�थापन र उपयोग गन� साझेदारी 

वन �व�थापन �े�िभ� पन� स�वि�धत पर�परागत उपभो�ाले साझेदारी वन उपभो�ा समूह गठन गन� स�ेछर 

�य�तो उपभो�ा समूहको गठन, काम, कत��य र अिधकार तथा स�ालन तो�कए बमोिजम  �नेछ । 

(२) साझेदारी वनको संर�ण तथा �व�थापन गन� �देश सरकारले �थानीय तहसँगको सम�वयका 

आधारमा थप आव�यक �व�था गन� स�ेछ ।

(३) काय�योजनामा �व�था गरी समूहले साझेदारी वन �े�मा तो�कए बमोिजम वन उ�म तथा 

पया�पय�टन काय��म स�ालन गन� स�ेछ ।

३०. साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा िबक्री िवतरणः(१) साझेदारी वनबाट उ�पा�दत काठ, दाउरा र गै�का� 

वन पैदावारको बाँडफाड तो�कए बमोिजम �नेछ ।

(२) साझेदारी वन उपभो�ा समूहले साझेदारी वन �व�थापन काय�योजनाको काया��वयनबाट सो 

समूहलाई �ा� �ने वन पैदावार आ�त�रक खपतको लािग �ाथिमकता �दई बाँक� रहेको वन पैदावार मा� 

समूहबािहर पठाउने गरी छु�ाउन स�ेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमको वन पैदावार आ�त�रक खपत र समूह वािहर पठाउने स�व�धी अ�य �व�था 

तो�कए बमोिजम �नेछ ।

(४) साझेदारी वनबाट उपभो�ा समूहलाई �ा� �ने वन पैदावार िब�� िवतरणबाट �ा� रकमम�ये 

क�तीमा चािलस �ितशत रकम वनको िवकास, संर�ण र �व�थापन काय�मा खच� गरी बाँक� रहेको रकमको 

क�तीमा पचास �ितशत रकम स�व�धीत �थानीय तहसँग सम�वय गरी ग�रबी �यूनीकरण, मिहला सशि�करण 

तथा उ�म िवकास काय�मा खच� गनु�पन�छ । 



-11_

(५) उपदफा (४) बमोिजम खच� गरी बाँक� रहेको रकम स�वि�धत �थानीय तहसँग सम�वय गरी उपभो�ा 

समूहको �े�िभ� समुदायको िहतमा खच� गन� स�कनेछ । 

(६) साझेदारी वनबाट उ�पा�दत काठ दाउराको हकमा सबै गुण�तर (�ेिडङ) को आधारमा चालीस �ितशत �देश 

सरकारको, दश �ितशत �थानीय तहको र पचास �ितशत साझेदारी वन उपभो�ा समूहको �नेछ र गैरका� वन पैदावारको 

हकमा तो�कए बमोिजम बाँडफाँड �नेछ । 

३१.  साझेदारी वन �व�थापन सिमित गठन गन� स�ेः (१) साझेदारी वनको िवकास र संर�णका लािग उपभो�ाको तफ�बाट 

आव�यक �व�था गन� एवम् �य�तो वनबाट उपभो�ालाई �ा� �ने वन पैदावारको उपयोग गन� स�ब�धीत उपभो�ाह�ले 

साझेदारी वन �व�थापन सिमित गठन गन� स�ेछन् ।  

-२) उपदफा (१) बमोिजम साझेदारी वन �व�थापन सिमित गठन तथा स�ालन तो�कए बमोिजम �नेछ  
प�र�छेद ६

सामुदा�यक वन स�ब�धी �व�था

३२. सामुदाियक वनको ह�ता�तरण: (१) वनको िवकास, संर�ण, उपयोग, �व�थापन गन� तथा �वत�� �पले वन 

पैदावारको मू�य िनधा�रण गरी िव�� िवतरण गन� पाउने गरी �देश िभ�को राि�य  वनको कुनै भाग सामुदाियक 

वनको �पमा �वि�थत गन� चाहेमा दफा………… बमोिजम गठन भएको उपभो�ा समूहले काय�योजना र िवधान 

वनाईस�वि�धत �थानीय तहको िसफा�रस सिहत िडिभजन वन काया�लयसम� िनवेदन �दनु पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उपभो�ा समूहले पेश गरेको काय�योजना र िवधान उपयु� देिखएमा 

िडिभजनल वन अिधकृतले �वीकृत गरी तो�कए बमोिजमको ढाँचामा वन ह�ता�तरण स�व�धी �माणप� �दनु पन�छ 

र �वीकृत काय�योजनाको एक एक �ित स�बि�धत समुह, �थानीय तह र िनद�शनालयमा पठाउनु पन�छ।

(३) सामुदाियक वन ह�ता�तरण स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

३३. काय�योजनास�ब�धी �व�थाः (४) दफा २४ को �योजनको लािग िडिभजन वन काया�लयले उपभो�ाको 

सहभािगतामा उपभो�ा समूह गठन गन� र काय�योजना तयार गन� आव�यक �ािविधक एवं अ�य सहयोग उपल�ध 

गराउनु पन�छ

(५) सामुदाियक वनको काय�योजनाको अविध वनको अव�था हेरी कि�तमा पाँच बष� र बढीमा दश बष�को 

�नेछ 
(६) ��येक सामुदाियक वनमा स�वि�धत �थानीय तहका �मुख वा अ�य� वा तो�कएको �ितिनिध 

स�लाहकार रहन स�ेछ ।

3४. काय�योजनामा संशोधन: (१) उपभो�ा समूहको चाहाना र आव�यकताको आधारमा वन �व�थापन काय�लाई 

�भावकारी वनाउन उपभो�ा समूहले स�वि�धत �थानीय तहको परामश�मा सामुदाियक वनको काय�योजना 

आव�यकता अनुसार संशोधन गन� स�ेछ । �यसरी संशोधन गरेको काय�योजना काया��वयन गनु� अिघ उपभो�ा 

समूहले िडिभजनल वन अिधकृतबाट �वीकृत गराउनु पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �वीकृत भएको काय�योजनाको अविध दुई वष� नपुगी संशोधन ग�रने छैन ।

तर, िवशेष अव�थामा िनद�शकको सहमित िलई दुई वष� अगावै काय�योजना संशोधन गन� वाधा पन� छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम उपभो�ा समूहले बनाएको काय�योजना वा �य�तो काय�योजनामा गरेको 

संशोधनले वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल असर पन� देिखएमा िडिभजनल वन अिधकृतले �य�तो काय�योजना वा 

�य�तो संशोधनको जानकारी पाएको िमितले तीस �दनिभ� उपभो�ा समूहलाई �य�तो काय�योजना वा संशोधन 

लागू नगन� िनद�शन �दन स�ेछ 
(४) उपदफा (३) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले �दएको िनद�शनको पालना गनु� उपभो�ा समूहको 

कत�� �नेछ । 

(५) यस दफा बमोिजमको काय�योजना संशोधन गन� उपभो�ा समूहले अनुरोध गरेमा िडिभजनल वन 

अिधकृतले आव�यक �ािविधक सहयोग उपल�ध गराउनु पन�छ । 
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3५. सामुदाियक वन �फता� िलन स�कने: (१) दफा २४ बमोिजम �व�थापन ग�रएको सामुदाियक वनमा उपभो�ा 

समूहले काय�योजना बमोिजम काय� स�ालन गन� नसकेमा वा काय�योजना िवपरीत काम गरेमा वा वातावरणमा 

उ�लेखनीय �ितकूल असर पन� कुनै काय� गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेका िनयम उ�ल�घन गरेमा वा 

पालन गनु� पन� शत� पालन नगरेमा िडिभजनल वन अिधकृतले तो�कए बमोिजम �य�तो उपभो�ा समूहको दता� 

खारेज गन� र �य�तो सामुदाियक वन �फता� िलने िनण�य गन� स�ेछ ।

तर �यसरी उपभो�ा समूहको दता� खारेज गरी सामुदाियक वन �फता� िलने िनण�य गनु� अिघ �य�तो 

उपभो�ा समूहलाई आ�नो सफाई पेश गन� मनािसब मौका �दनुपन�छ  
(२) उपदफा (१) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले गरेको िनण�य उपर िच� नबु�ने उपभो�ा समूहले 

�य�तो िनण�यको जानकारी पाएको िमितले पैितस �दन िभ� िनद�शक सम� उजूर गन� स�ेछ 

(३) उपदफा (२) बमोिजम उजूरी परेमािनद�शकले ितन मिहना िभ� आव�यक िनण�य गन�छ र �य�तो 

िनण�य अि�तम �नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम कुनै सामुदाियक वन �फता� िलने गरी भएको िनण�य उपर सोही उपदफा (२) 

बमोिजम उजुरी परी उपदफा (३) बमोिजम िनद�शकले िनण�य गदा� �य�तो िनण�य बदर भएमा िडिभजनल वन 

अिधकृतले सािवककै उपभो�ा समूहम�येवाट काय� सिमित गठन गन� लगाई �य�तो वन सोही समुदायलाई पुनः 

ह�ता�तरण गनु� पन�छ ।

(५) उपदफा (१) बमोिजमको िनण�य उपर उपदफा (२) बमोिजम उजुर नपरेमा वा �य�तो उजुर परी सो 

िनण�य सदर भएमा िडिभजनल वन अिधकृतले दफा २४ बमोिजमको �कृया पूरा गरी उपभो�ा समूह पुनग�ठन गरी 

सो सामुदाियक वन ह�ता�तरण गन� यो दफाले कुनै वाधा पन� छैन । 

3६. काय�योजना िवपरीत काम गन�लाई �ने सजाय: (१) सामुदाियक वनको उपभो�ा समूहका पदािधकारीले 

समुदायको िहतका नाममा िवधान र काय�योजना िवपरीत �ने कुनै काम कारवाहीगरेमािनजलाई स�वि�धत 

उपभो�ा समूहले िवधान र काय�योजना  बमोिजम ज�रवाना गन�छ र �य�तो कामबाट कुनै हानी नो�सानी 

भएकोमा िबगो बराबरको रकम �ितपू�तको �पमा असुल उपर गनु�पन�छ  
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपभो�ा समूह आफैले कारबाही गन� नसकेमा सो समूहले कारबाहीको लािग 

िडिभजनल वन अिधकृत सम� िसफा�रस गन� स�ेछ र यसरी िसफा�रस भई आएमा िडिभजनल वन अिधकृतले 

आव�यक जाँचवुझ गरी �य�तो ज�रवाना गन�छ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम ज�रवाना गरेको कारणले मा� �य�तो समूहको पदािधकारीलाई �चिलत कानून 

बमोिजम अ�यकारबाही गन� बाधा पु� याएको मािनने छैन । 

3७. सामुदाियक वनको आ�दानीको �व�थापन: (१)उपभो�ा समूहले काय�योजना बमोिजम आज�न गरेको बा�षक 

आयबाट क�तीमा प�ीश �ितशत रकम वनको िवकास, संर�ण र �व�थापन काय�मा खच� गरी बाँक� रहेको 

रकमको क�तीमा पचास �ितशत रकम स�बि�धत �थानीय तहसँग सम�वय गरी ग�रबी �यूनीकरण, मिहला 

सशि�करण, उ�म िवकास तथा िसपमूलक काय�मा खच� गनु� पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम खच� गरी बाँक� रहेको रकम स�वि�धत �थानीय तहसँग सम�वय गरी समूहको 

िहतका लािग ग�रने सामािजक वा भौितक पूवा�धार िवकासको काय�मा �योग ग�रनेछ ।

(३) यस दफामा अ�य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सामुदाियक वनले �ा� गरेको आ�दानीमा 

�चिलत कानून बमोिजम कर, शु�क, द�तुर ला�ेछ । 

3८. सहयोग िलन स�े: यस प�र�छेद बमोिजमको काय� गन�का लािग उपभो�ा समूहलेसरकारी तथा गैरसरकारी 

सं�थासंग सहयोग िलन स�ेछतर �य�तो सहयोग िलनुपूव� िडिभजनल वन अिधकृतको �वीकृित िलनुपन�छ 

३९. सामुदाियक वनको च�लाब�दी �व�थापनः(१) दुई वा दुई भ�दा बढी सामुदाियक वनलाई उपभो�ा समूहको 

सहमितमाएकि�त गरी संयु� वन काय�योजना बनाईवन स�व��न �णालीमा आधा�रत रहेर च�लाब�दी �पमा 

�व�थापन गन� स�कनेछ ।

(२) ठूलो वन �े� र छ�रएको व�तीका कारण �व�थापन गन� क�ठन भएका सात सय पचास हे�टर भ�दा 

बढी �े�फल भएका सामुदाियक वनलाई �थानीय समुदायको अनुरोधमा टु�याउन स�कनेछ ।

(३) सामुदाियक वनको च�लाब�दी स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।
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4०.सामुदा�यक वनको वनपैदावार �ब�� �वतरणः(१) सामुदा�यक वनको काय� योजना बमोिजम �ा�त हुने 
वनपैदावार म�ये समूहले आ�ना सद�यलाई तो�कए बमोिजम �ब�� �वतरण गर� खपत नभएको 
वनपैदावार तो�कए बमोिजम समूहबा�हर �ब�� �वतरण गन� स�नेछन् । 

(२) समूहभ�दा बा�हर �ब�� �वतरण ग�रएको वनपैदावार �ब��बाट �ा�त रकमको 

……… ��तशत रकम सेवा शु�क राज�व  वापत �देश सि�चत कोषमा ज�मा गनु�पन�छ  
4१. वन उ�म तथा पया�पय�टन काय��म स�ालन गन� स�ेः (१) सामुदाियक वन उपभो�ा समूहले िडिभजन वन 

काया�लयबाट �वीकृत वन काय�योजनाले िन�द� गरेका वन उ�म तया पया�पय�टन काय��म स�ालन गन� स�ेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजमको काय� समूह आफैले गनु� पन�छ र उपभो�ा समूह वाहेक अ�य कुनै संघसं�थामाफ�त गन� 

गराउन पाइने छैन । 

३) उपदफा (१) बमोिजमका काय� गदा� गैर �वसाियक र वनको भूउपयोग प�रवत�न न�ने गरी वनज�य ��याकलाप 

मा� स�ालन गनु� पन� छ । 

4२.कबुिलयती वन �दन स�कनेः (१) सामुदियक वन उपभो�ा समूहले �वीकृत वन काय�योजनाको अिधनमा रही सामुदाियक 

वनको कुनै भाग सामुदाियक वनमा िवप� वग�का उपभो�ाको आयआज�नका सानो सानो समुह बनाई अविध तोक� 

कबुलीयतनामा वमोिजम गन� गरी कवुिलयती वन उपल�ध गराउन स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कवुिलयती वनमा �वीकृत काय�योजना अनुसारका वनज�य ��याकलाप 

बाहेकका अ�य कुनै ��याकलाप स�ालन गरी आय आज�न गन� पाइने छैन । 

प�र�छेद ७

कवुिलयती वन स�ब�धी �व�था

4३. �वसाियक कवु�लयती वन �दान गन�: (१) �देश सरकारले देहायका उ�दे�यह�का ला�ग बीस ��तशत 
भ�दा कम छ� घन�व भएको राि��य वनको कुनै भाग तो�कए बमोिजम स�झौता गर� �च�लत कानून 
बमोिजम �था�पत कुनै उ�योग, समुदाय तथा स�ग�ठत सं�थालाई देहायका उ�े�यह�का लािग  �देश िभ�को 

राि�य वनका कुनै भाग तो�कए बमोिजमको ���या पूरा ग�र कबुिलयती वनको �पमा �दान गन� स�ेछः–
(क) वनपैदावारमा आधा�रत उ�योगह�लाई आव�यक पन� क�चा पदाथ� उ�पादन गन�,

(ख) वृ�ारोपण गर� वनपैदावारको उ�पादनमा अ�भवृ��ध गर� �ब�� �वतरण गन� वा उपयोग गन�,

 (ग) वनको संर�ण र �वकास हुने गर� जडीबुट� खेती वा कृ�ष वन बाल� वा पशु फम� स�चालन गन�,

 (घ) वनको संर�ण र �वकास हुने गर� क�ट, पत�ग तथा व�यज�तुको फाम� स�चालन गन�,

(ङ) वनको संर�ण र �वकास हुने गर� पया�पय�टन �यवसाय स�चालन गन�,

    (२) उपदफा (१) मा उ�ले�खत उ�दे�यह�का ला�ग कबु�लयती वन �लन चाहने �च�लत कानून 
बमोिजम �था�पत स�ग�ठत सं�था, उ�योग वा समुदायले तो�कए वमोिजमको रकम �देश सरकारलाई ितनु� पन�छ

4४.ग�रबका ला�ग कबु�लयती वन �दन स�कनेः(१) �ड�भजनल वन अ�धकृतले वनको संर�ण र �वकास हुने 
गर� ग�रबीका रेखामु�न रहेका जनताकोला�ग ग�रबी �यूनीकरण गन� तो�कए बमोिजम समूह गठन गर� 
बीस ��तशत भ�दा कम छ� घन�व भएको राि��य वनको कुनै भाग तो�कए बमोिजमको �कृया पूरा 
गर� कबु�लयती वन ह�ता�तरण गन� स�नेछ  
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4५. कबुिलयती वन �फता� िलन स�ेः (१) यस ऐन बमोिजम �दान ग�रएको कबुिलयती वनमा स�झौताको प� वा अ�य 

कसैले काय�योजना िवप�रतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानी नो�सानी पु� याउने काय� गरेमा िडिभजनल वन 

अिधकृतले �य�तो कबुिलयती वन तो�कए बमोिजम �फता� िलने िनण�य गन� स�ेछ र �य�तो हानी नो�सानी ज�ता 

काय� गन� �ि�, संघसं�था वा समुदायलाई अ�य राि�य वनमा कसूर गरे सरह सजायको लािग स�वि�धत 

अिधकारी सम� लेखी पठाउनेछ ।

तर �यसरी कबुिलयती वन �फता� िलने िनण�य गनु� अिघ स�वि�धत प�लाई आ�नो सफाई पेश गन� मनािसब 

मौका �दनुपन�छ।

(२) दफा ३२बमोिजम �दान ग�रएको कबुिलयती वन िडिभजनल वन अिधकृतले �फता� िलने गरी गरेको 

िनण�यमा िच� नबु�ने प�ले िनण�य भएको पैितस �दन िभ�मा िनद�शक सम� उजुर गन� स�ेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीको स�व�धमा िनद�शकले ितन मिहना िभ� आव�यक िनण�य गन�छ र 

�य�तो िनण�य अि�तम �नेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन संघीय ऐन बमोिजम �दान ग�रएको कबुिलयती 

वन �फता� िलने स�व�धी �यव�था संघीय वन ऐनमा भएको �व�था बमोिजम �नेछ ।  

प�र�छेद ८
धा�मक वन स�ब�धी �व�था

4६. धा�मक वन सु�पन स�कने: (१) िडिभजनल वन अिधकृतले परापुव�कालदेिखको ऐितहािसक पिव� धा�मक �थलको 

र �यस व�रप�रको वनको संर�णका लािग �चिलत कानून बमोिजम �थािपत कुनै धा�मक िनकाय, समूह वा 

समुदायलाईउ� �े� व�रप�रको राि�य तथा राि�य  वन दफा ………….. बमोिजमको काय�योजना �वीकृत गरी 

धा�मक वनको �पमा संर�ण गन�को लािग िज�मा �दन स�ेछ 

तर यस उपदफा बमोिजम िज�मा �दएको कारणले मा� �य�तो वन �य�तो धा�मक िनकाय, समूह वा 

समुदायको नाममा हक ह�ता�तरण भएको मािनने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम धा�मक वन सु�पदा उपभो�ाको पर�परागत हक िहतमा असर नपन� �व�था 

िमलाउनु पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले सुि�पएको वन वा �यसको कुनै भाग धा�मक िनकाय, 

समूह वा समुदायले पुनः अक� धा�मक िनकाय, समूह वा समुदायलाई सु�पन पाइने छैन । 

4७. धा�मक वनको काय�योजना: (१) यस ऐन बमोिजमको �योजनका लािग कानून बमोिजम दता� भएको कुनै धा�मक 

िनकाय, समूह वा समुदायले �य�तो वनको �े�फल, चार �क�ला, �य�तो वनमा ग�रने काय� तथा तो�कए 

बमोिजमका अ�य िववरण खुलेको काय�योजनासिहत िडिभजन वन काया�लयमा पेश गनु�पन�छ ।

(२) धा�मक वनमा काय�योजनामा उ�लेिखत बाहेक कुनै पिन काय� गन� पाइने छैन । धा�मक, ऐितहािसक 

तथा पुराताि�वक मह�वका धा�मक धरोहर तथा स�पदाको मम�त, स�भार र िजण�दार गन� र धा�मक वनको 

संर�णको लािग आब�यक बाहेक कुनै पिन �किसमको भौितक संरचना िनमा�ण गन� पाइने छैन र �यसरी कुनै 

कारणवस भौितक संरचना िनमा�ण गनु�पन� भएमा �देश सरकारको �वीकृित िलनुपन�छ ।

4८. धा�मक वनको वन पैदावारको उपयोग: (१) धा�मक वनमा रहेका वनपैदावार स�बि�धत धा�मक िनकाय, समूह वा 

समुदायले �ापा�रक �योजन बाहेकका सोही धा�मक �थलमा �ने धा�मक काय�मा मा� उपयोग गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम वन पैदावार उपयोग गदा� वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल असर पन� गरी वा 

साव�जिनक �पमा हािन नो�सानी �ने गरी वा जलाधार �े�मा भू-�य �न स�े गरी �ख कटान गन� वा कुनै भौितक 

पूबा�धार िनमा�ण गन� पाइने छैन ।

तर धा�मक, पुराताि�वक तथा ऐितहािसक मह�वका धा�मक धरोहर तथा स�पदाको मम�त, स�भार तथा 

िजण�दार गन� भने रो�कने छैन ।

(३) धा�मक वन �े�मा कुनै िवकास आयोजना िनमा�ण तथा संचालनको �ममा संकलन  भएको वन 

पैदावारवा कुनै �ाकृितक िवपि� वा अ�य कारणबाट धा�मक वनमा भएको �खह� सुकेमा वा ढलेमा स�वि�धत 

धा�मक िनकाय, सं�था, समुह र �थानीय तहसँग सम�वय गरी िडिभजनल वन अिधकृतले �य�ता �ख स�कलन 

गरी आएका वनपैदावारम�ये धा�मक काय�लाई आव�यक पन� वनपैदावार स�बि�धत धा�मक िनकायलाई 

ह�ता�तरण गरी बाँ�क रहेको वनपैदावार तो�कए बमोिजम बि◌�� िवतरण गन� स�ेछ । 
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(४) धा�मक वन �े�मा उपदफा (३) बमोिजम �ा� �ने वन पैदावार िडिभजन वन काया�लय, स�वि�धत 

धा�मक िनकाय, सं�था वा समूह र स�वि�धत �थानीय तहको सम�वयमा िब�� िवतरण गन� स�कनेछर �यसरी िब�� 

िवतरणबाट �ा� आ�दानी �द◌ेश संिचत कोषमा ज�मा ग�रनेछ । 
४९. धा�मक वन �फता� िलन स�कने: (१) दफा ३४ बमोिजम सुि�पएको धा�मक वनमा स�बि�धत धा�मक िनकाय, समूह 

वा समुदायले दफा ३६ मा उ�लेख भएिवपरीतको काय� गरेमा वा �वीकृत काय�योजना बमोिजम धा�मक वनमा 

गनु�पन� काय� स�ालन गन� नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमोिजम पालन गनु�पन� शत� पालन 

नगरेमा िडिभजनल वन अिधकृतले �य�तो धा�मक वन �फता� िलने िनण�य गन�स�ेछ । 

तर धा�मक वन �फता� िलने िनण�य गनु� अिघ स�बि�धत धा�मक िनकाय, समूह वा समुदायलाई आ�नो 

सफाइ पेश गन� मनािसव मौका �दनुपन�छ

(२) उपदफा (१) बमोिजम िडिभजनल वन अिधकृतले गरेको िनण�य उपर िच� नवु�ने �ि�, धा�मक 

िनकाय, समूह वा समुदायले सूचना पाएको िमितले पैितस �दनिभ� िनद�शक सम� उजूर गन� स�ेछ

(३) उपदफा (२) बमोिजमको उजूरीमा िनद�शकले ितन मिहना िभ� आव�यक िनण�य गन�छ र �य�तो 

िनण�य अि�तम �नेछ ।

प�र�छेद  ९
उपभो�ा समूहको गठन स�ब�धी �व�था

5०. उपभो�ा समूहको गठन: (१) सामुिहक िहतका लािग कुनै वनको संर�ण, िवकास र �व�थापन गन� तथा वन 

पैदावारको उपयोग गन� चाहने �य�तो वनका स�बि�धत उपभो�ाले यस ऐनमा �व�था भए बमोिजम उपभो�ा 

समूह गठन गन� स�ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत उपभो�ा समूहको दता�का लािग िवधान वा काय�योजना तयार गन� 

उपभो�ा समूहबाट माग भई आएमा िडिभजनल वन अिधकृतले सहयोगका लािग �ािविधक कम�चारी खटाउनु 

पन�छ।

(३) उपभो�ा समूहका पदािधकारी �चिलत कानून बमोिजमको साव�जिनक पद धारण गरेको�ि� 

मािननेछ ।

5१. उपभो�ा समूहको दता�: (१) दफा 3८ बमोिजम गठन ग�रएको वन उपभो�ा समूह दता� गन� समूहको िवधान तथा 

काय�योजना र स�बि�धत �थानीय तहकोिसफा�रससिहत िडिभजन वन काया�लयमा तो�कए बमोिजमको ढाँचामा 

दरखा�त �दनुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दरखा�त पन� आएमा िडिभजनल वन अिधकृतले आव�यक जाँचबुझ गरी 

�य�तो उपभो�ा समूहलाई तो�कए बमोिजम दता� गरी तो�कएको ढाँचामा दता�को �माणप� �दनुपन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दता� भएको उपभो�ा समूहमा तो�कएको वन�े� निजक रही अक� वन 

उपभो�ा समूहको सद�य नरहेको �ि� सद�य �न चाहेमा ऐन, िनयमावली र काय�योजना वमोिजमको �कृया 

पूरा गरी सद�य �न पाउनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम र यस अिघ वन ऐन, २०४९ अ�तग�त दता� भएका समूहको िववरण स�बि�धत 

िडिभजन वन काया�लयले अ�ाविधक गरी िनद�शनालय र स�बि�धत �थानीय तहमा समेत पठाउनु पन�छ र �य�तो 

उपभो�ा समूहको अ�ाविधक गदा� अपनाउने �कृया तो�कए बमोिजम �नेछ ।

5२. उपभो�ा समूह स�ग�ठत सं�था �ने: (१) दफा 3८ बमोिजम ग�ठत उपभो�ा समूह अिवि�छ� उ�रािधकारवाला 

एक �वशािसतर गै�नाफामूलक संग�ठतसं�था �नेछ । 

(२) उपभो�ा समूहको आ�नो एउटा छु�ै छाप �नेछ । 

(३) उपभो�ा समूहले �ि� सरह चल अचल स�पि� �ा� गन�, उपभोग गन�, बेच िबखन गन� वा अ�य 

�किसमले ब�दोव�त गन�स�ेछ । 

(४)उपभो�ा समूहले �ि� सरह आ�नो नामबाट नािलस उजूर गन� र सो उपर पिन सोही नामबाट 

नािलस उजूर ला� स�ेछ । 

5३. उपभो�ा समूहको कोष:(१) उपभो�ा समूहको आ�नो एउटा छु�ै कोष �नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकम ज�मा ग�रनेछ:– 
(क) नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहबाट �ा� अनुदान रकम, 
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(ख) कुनै �वदेशी �ि� वा सं�थाबाट �ा� अनुदान, सहायता वा दान दात�को रकम, 
(ग) वन पैदावारको िब�� िवतरणबाट उपभो�ा समूहलाई �ा� रकम,

(घ) उपभो�ा समूहको सद�यता शु�क र ज�रवानाबाट �ा� रकम, 
(ङ) काय�योजना बमोिजम अ�य कुनै �ोतबाट �ा� रकम ।

(३)उपभो�ा समूहको तफ�बाट काय�योजना बमोिजम ग�रने खच� उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट 

�हो�रनेछ ।

(४) उपभो�ा समूहले �व�थापन गरेको वनमा रहेका व�यज�तु वा वन डढेलो िनय��ण वा वन 

�व�थापन गन� �ममा �य�तो समूहका सद�यको जनधनको �ित भएमा उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट 

�भािवत �ि�लाई राहत उपल�ध गराइनेछ । 

(५) यस दफा बमोिजम उपभो�ा समूहले गन� आ�थक कारोबार नेपाल रा� ब�क बाट इजाजत �ा� ब�क 

माफ�त गनु�पन�छ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स�ालन स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ

5४. वन उ�म र पया�पय�टन काय��म स�ालन गन� स�ेः(१) उपभो�ा समूहले तो�कए बमोिजमको ���या अबल�वन 

गरी म��ालयले तो�क�दएको �वीकृत मापद�डका आधारमा वनको �मता िनधा�रण गरी बनाएको काय�योजना 

िडिभजनल वन अिधकृतबाट �वीकृत गराई काय�योजनाले िन�द� गरेको वन उ�म तथा तो�कए बमोिजम 

पया�पय�टनका काय��म स�ालन गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम वन उ�म तथा पया�पय�टन काय��म संचालन गदा� उपभो�ा समूहले �थानीय 

तह वा संघसं�था वा िनजी �े� वा सहकारीसँगको साझेदारीगन� स�ेछ ।

तर यस उपदफामा उ�लेिखत काय��म साझेदारीमा स�ालन गरेका कारणले मा� उपभो�ा समूहको 

उ�रदािय�व ह�ता�तरण भएको मािनने छैन ।

(३) उपभो�ा समूहले आफूले �व�थापन गरेको वनबाट उ�पा�दत वन पैदावारमा आधा�रत उ�म 

संचालन गन� चाहेमा तो�कए बमोिजमको मापद�ड पुरा गरी उपभो�ा समूहको तो�कए बमोिजमको �े� िभ� 

आव�यक वातावरणीय अ�ययन गराउनु पन� देिखएमा सो समेत गराई वन पैदावारमा आधा�रत उ�म संचालन गन� 

स�ेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३)मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन पया�पय�टन काय��म स�ालनको �ममा 

�चिलत कानून र वन काय�योजना िवपरीत भौितक पूवा�धार िनमा�ण गरी वन �े�को भू उपयोग प�रवत�न गन�, 

गराउने समूह वा संघसं�थालाई यस ऐन वा �चिलत कानून बमोिजम कारबाही �नेछ ।

(५) उपभो�ा समूहले सामुदाियक वनको िवकास, संर�ण तथा उपयोग गरी आय आज�नको लािग 

ग�रबीको रेखामुिनका उपभो�ा समूहलाई काय�योजना वनाई सामुदाियक वनको कुनै भाग तो�कए बमोिजम 

स�झौता गरी कवुिलयती वनको �पमा �दन स�ेछ र �य�तो काय�योजना काया��वयन गनु� अिघ स�वि�धत �थानीय 

तहको सहमतीमा िडिभजनल वन अिधकृतबाट �वीकृत गराउनु पन�छ ।

(६) वन उ�म तथा पया�पय�टन काय��म स�ालनको लािग इजाजत �दने तथा �य�तो काय��म स�ालन 

गन� स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

5५. �ितवेदन �दनु पन�ः(१) उपभो�ा समूहले ��येक आ�थक वष� समा� भएको तीन मिहना िभ� तो�कए बमोिजम 

आ�थक िववरण तथा वनको ि�थित समेत खुलाई आ�ना ��याकलापको वा�षक �ितवेदन स�वि�धत �थानीय तह र 

िडिभजन वन काया�लय सम� पेश गनु� पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� वा�षक �ितवेदनको आधारमा स�बि�धत �थानीय तह र िडिभजन वन 

काया�लयले स�बि�धत उपभो�ा समूहलाई आव�यक सुझाव �दनेछ 
 (३) उपदफा (२) बमोिजम �ा�त �नद�शन उपभो�ता समूहले पालना गनु� पन�छ ।

प�र�छेद  १०

िनजी तथा साव�जिनक ज�गामा वन िवकास स�ब�धी �व�था

5६. िनजी वनको दर◌्ता तथा �व�थापन स�व�धी �व�था: (१) िनजी वन दता� गराउन चाहने कुनै �ि� वा सं�थाले 

िनजी वन दता�को लािग स�वि�धत �थानीय तहमा िनवेदन �दनु पन�छ र �यसरी िनवेदन परेमा आव�यक जाँचवुझ 
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गरी स�वि�धत �थानीय तहले िनजी वन दता� गरी �माणप� �दनेछ । स�वि�धत �थानीय तहले िडिभजन वन 

काया�लय वा सव िडिभजन वन काया�लयमा दता� गरेको िनजी वनको तो�कए बमोिजमको िववरण समेत पठाउनु 

पन�छ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम दता� गरेको िनजी वनको िववरण स�वि�धत �थानीय तहले तो�कए बमोिजमको 

ढाँचामा अ�ाविधक गरी रा�ुपन�छ 
(३) यसअिघ �चिलत कानून बमोिजम दता� भएको िनजी वन धनीले पिन यो ऐन �ार�भ भएपिछ उपदफा 

(१) बमोिजम िनवेदन �दनु पन�छ

(४) िनजी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोिजमको कामका लािग आव�यक �ािविधक तथा 

अ�य सहयोग िडिभजन वन काया�लय वा सब िडिभजन वन काया�लयले उपल�ध गराउन स�ेछ ।

(५) िनजी वन तथा वनपैदावार उपयोग स�ब�धमा िववाद परेमा स�बि�धत �थानीय तहको �याियक 

सिमितले �चिलत कानून बमोिजमको �कृया अपनाई िन�पण गन�छ ।

(६) कसैले आ�नो िनजी वनको नाममा राि�य  वन हािन नो�सानी गरेमा वा वन �े� अनािधकृत �पमा 

क�जा गरेमा राि�य वनमा कसूर गरे सरह सजाय �नेछ ।

५७. िनजी वनको वन पैदावार ओसारपसार र �व�थापनः(१) िनजी वनको धनीले आ�नो इ�छा अनुसार िनजी वनको 

िवकास, संर�ण, �व�थापन गन� तथा वनपैदावारको उपयोग गन� वा मू�य िनधा�रण गरी िब�� िवतरण गन� 
स�ेछ

(२) �वसाियक �योजनको लािग िनजी वन वा िनजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको कटान,  संकलन 

तथा ओसारपसार गनु� परेमा स�वि�धत �थानीय तहबाट र एक �थानीय तहबाट अक� �थानीय तहमा वन 

पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गनु� परेमा संकलन वा ओसारपसार गन� चाहेको काठको �जाती र प�रणामको 

िववरण खु�ने गरी स�वि�धत िडिभजन वा सव िडिभजन वन काया�लयमा तो�कए बमोिजम िनवेदन �दनुपन�छ र 

�यसरी िनवेदन परेको प�� �दन िभ� आव�यक जाँचबुझ गरी स�वि�धत िडिभजन/सव िडिभजन वन काया�लयले 

�वीकृित �दनु पन�छ ।

(३) घरायसी �योजनको लािग कुनै िज�लािभ�को एक �थानीय तहवाट अक� �थानीय तहमा वन 

पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गनु� परेमा जुन �थानीय तहबाट संकलन वा ओसारपसार गन� हो सो �थानीय 

तहबाट र एक िज�लाबाट अक� िज�लामा वन पैदावार संकलन तथा ओसारपसार गनु� परेमा जुन िज�लाबाट 

संकलन तथा ओसारपसार गन� हो सो िज�लाको िडिभजन/सव िडिभजन वन काया�लयमा तो�कए बमोिजम िनवेदन 

�दनुपन�छ र �य�तो िनवेदन परेपिछ आव�यक जाँचबुझ गरी प�� �दन िभ� स�वि�धत िडिभजन/सव िडिभजन वन 

काया�लयले �वीकृित �दनु पन�छ ।

तर एउटै �थानीय तहिभ� िनजी न�बरी ज�गा वा िनजी वनबाट फलफुल र अ�य तो�कए बमोिजमको 

जातको �खबाट उ�पा�दत काठ दाउरा घरायसी �योजनको लािग कटान, मुछान, ओसारपसार, िचरान र �योगमा 

कुनै पिन िनकायबाट कटान आदेश वा िचरान आदेश वा �थाना�तरण इजाजत िलनुपन� छैन । �यसरी उ�पा�दत काठ 

दाउरा गै� कानूनी �पमा कटान, मुछान, ओसारपसार, िचरान वा �योग गरेकोभनी उजूरी परेमा स�वि�धत सव-

िडिभजन वन काया�लयले जाँचबुझ गन�छ र जाँचबुझ गदा� िनजी न�बरी ज�गा वा िनजी वनबाट नै उ�पादन गरेको 

ठहरेमा यही िवषयलाई िलएर कुनै िनकायमा मु�ा चलाइने छैनर �य�ता काठ दाउरा स�वि�धत धनीलाई �फता� 

�दनु पन�छ ।

(४) िनजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापद�ड बमोिजम �देश सरकारले तो�कए 

बमोिजमको सुिवधा उपल�ध गराउन स�ेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोिजम �वसाियक �योजनका लािग िनजी वनपैदावार िब�� गदा� �चिलत कानून वा 

तो�कए बमोिजम कर, द�तुर ला�ेछ । 

(६) कुनै �ि�, सं�था, समूह वा समुदायले िनजी न�बरी ज�गा वा िनजी वन िभ� �चिलत कानून 

बमोिजम कृषी वन वा जिडवुटी खेती गनु� परेमा स�वि�धत सव िडिभजन वन काया�लयको िसफा�रस सिहत 

स�वि�धत �थानीय तहमा तो�कए बमोिजम िनवेदन �दई अनुमती िलनुपन�छ र �य�तो अनुमती �ा� गरेको ितस 

�दन िभ� स�पूण� िववरण सिहत स�वि�धत �थानीय तह र स�वि�धत िडिभजन/सव िडिभजन वन काया�लयलाई 

जानकारी गराउनु पन�छ । 
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(७) उपदफा (६) बमोिजम िडिभजन/सव िडिभजन वन काया�लयमा पेश गरेको िववरणका आधारमा िनजी 

वन धनीले गरेको �य�तो काय� गै� कानूनी देिखएमा िडिभजन/सव िडिभजन वन काया�लयले रो� आदेश �दन स�ेछ 

।

5८. िनजी वन धनीलाई स�िलयतः(१) िनजी वनका धनीलाई िनजी वन लगाउन, �का�उन, �सचाईको �व�थापन गन�, 

रोग, �करा आ�दको उपचार गन� ला�े खच�मा �देश सरकारले उ��ेरणा�मक सहयोग �व�प िवशेष सुिवधा, छुट, 

िवमा लगायतका तो�कए बमोिजमको आ�थक र �ािविधक स�िलयतउपल�ध गराउन स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�िलतयका लािग �देश सरकारले सहकारी, संघ सं�था, िनजी �े�, िवि�य 

सं�था तथा �थानीय तहसँग आव�यक सम�वय र साझेदारी गन� स�ेछ ।

५९. साव�जिनक ज�गामा वन िवकास स�ब�धी �व�थाः (१) �थानीय तहले यस ऐनको अिधनमा रही कुनै सरकारी वा 

गै� सरकारी िनकाय वा �ि� सँगको साझेदारीमा साव�जिनक ज�गामा वनको िवकास, संर�ण, �व�थापन गन� र 

वनपैदावारको उपयोग तथा िब�� िवतरण गन� स�ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको वनको िवकास, संर�ण र �व�थापन गदा� स�वि�धत िडिभजन वा सव 

िडिभजन वन काया�लयलाई तो�कए बमोिजम जानकारी गराउनु पन�छ ।

(३) िडिभजन वन काया�लय वा सब िडिभजन वन काया�लयले �थानीय तहलाई उपदफा (१) बमोिजमको 

कामका लािग आव�यक �ािविधक तथा अ�य सहयोग उपल�ध गराउन स�ेछ । 

(४) सडक, नहर र बाटो �कनारामा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी परी �ितकूल असर पान� �ख र 

चौतारा, कुलाको मुहान, धा�मक �थल वा य�तै अ�य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका �ख तो�कए बमोिजमको 

काय�िविध पूरा गरी �थानीय तहले का�न वा हटाउन स�ेछर �यसरी हटाइएमा तो�कए बमोिजम िडिभजन वन 

काया�लय वा सब िडिभजन वन काया�लयलाई सोको जानकारी गराउनु पन�छ ।

6०. साव�ज�नक �थानमा रहेका �ख स�ब�धी �यव�थाः (१) कसैले प�न राि��य वन�भ� बाहेकका साव�ज�नक 
सडक, बाटो, नहर कुलो �कनारमा लगाएका तथा बाटो सडकमा छहार� पन� �खह� र चौतारा, �संचाई 
कुलाको मुहान, देवी देवताको थान(मि�दर) वा य�तै अ�य संवेदनशील ठाउँमा लगाएका �खह� का�न 
मा�न पाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमका �खको संर�ण र �यव�थापन गन� दा�य�व स�बि�धत �थानीय 
तहको हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै �यहोरा ले�खएको भए ताप�न हावाहुर� वा अ�य कुनै �वपदका 
कारण ढलेको, सुकेको �खको काठ दाउराको सदुपयोग �च�लत कानून बमोिजम �ब���वतरण गन� 
अ�धकार स�बि�धत �थानीय तहलाई हुनेछ र वनपैदावारको ओसारपसार गदा� �ड�भजन वन 
काया�लयको सहम�त �लनुपन� छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमका साव�ज�नक �थानका �खह� हानीनो�सानी गरेको भनी �थानीय 
तहबाट �माणस�हत कारवाह�को ला�ग �ड�भजन वन काया�लयमा �सफा�रस भइ आएमा वा 
हानीनो�सानीको जानकार� सोझै वन काया�लयमा �ा�त भएमा राि��य वनमा कसुर गरे सरह सजाय 
हुनेछ ।

(५) कुनै साव�ज�नक �थल वा सरकार� काया�लयमा रहेका �खह� हटाउनु पन� भएमा �देश 
म��ालयले तो�कए बमोिजमको स�म�त गठन गर� सो �थलमा रहेका �खह� हटाउने �यव�था �मलाउनु 
पन�छ । 
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6१. सहरी वनको िवकास र �व�थापनः (१) �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�को सहरी �े� तथा ब�तीमा रहेका 

साव�जिनक सडक तथा पाक� ज�ता �थानमा आफ�ले वा कुनै संघसं�था वा िनजी �े�सँगको साझेदारीमा सहरी वनको 

िवकास तथा �व�थापन गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोिजम �थापना �ने सहरी वनको िवकासको लािग आव�यक पन� �ािविधक सहयोग 

िडिभजन वन काया�लय वा सब िडिभजन वन काया�लयले उपल�ध गराउनु पन�छ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम �थापना �ने सहरी वनको वन पैदावार स�वि�धत �थानीय तहले तो�कए 

बमोिजम �योग गन� स�ेछ ।

प�र�छेद  ११

बेवा�रसी वा द�रय◌ा बुद� काठ स�ब�धी �व�था

6२. हकको �माण नपुग भएस�म काठ �देश सरकारको ठहन� M (१) नदी वा खोलाले बगाई �याएको वा �कनारा 

लागेको वा अ�केको वा डुबेको वा पु�रएका सबै काठ टाँचा िनशाना लागेको वा टाँचा िनशाना खुक�को वा बदलेको 

वा उडेको वा कुनै तरहबाट मे�टएको काठ र टाँचा िनशाना नलागेका काठको �वािम�व �देश सरकारको �नेछ 
(२) उपदफा (१) बमोिजमका काठ �ड�भजनल वन अ�धकृतले सुर��त �थानमा घाटग�द� 

गराउन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काठको �व�थापन स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ । 

6३. हकद◌ावी उपर कारबाही: (१) दफा ……………..बमोिजमको बेबा�रसी वा द�रया बुद� अव�थामा रहेको काठको 

�वािम�व रहेको �माण सिहत कसैलेिडिभजन वन काया�लय सम� माग गरेमा र सो स�व�धमा �य�तो �ि�को 

हकदाबी पु�े देिखएमा �य�तो काठ िनजलाई ह�ता�तरण गरी सोको जानकारी िनद�शनालयलाई �दनुपन�छ ।

(२) बेबा�रसी वा द�रया बुद� काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही स�व�धी अ�य �व�था तो�कए 

बमोिजम �नेछ । 

प�र�छेद १२

िवकास आयोजना स�ब�धी �व�था

6४. वन �े�को �योग स�व�धी �व�थाः (१) �देश वा �थानीय तहले राि�य �ाथिमकता �ा� कुनै िवकास आयोजना 

संचालन गदा� वन �े�को �योग गनु� बाहेक अ�य कुनै िवक�प नभएमा र �चिलत कानून बमोिजमको वातावरणीय 

परी�णवाट �य�तो योजना संचालन गदा� वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकूल असर नपन� देिखएमा आयोजना 

संचालन गन� वन �े�को ज�गा �ा� गन�का लािग �देश सरकार सम� अनुरोध गन� स�ेछ 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनुरोधमा �देश सरकार माफ�त संघीय सरकारबाट ज�गा �ा� गन� �वीकृित 

�ा� भएमा आयोजना संचालकले �य�तो वन �े� �योग गन� स�ेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम वन �े�को ज�गा उपयोग गन� �दए वापत आयोजना संचालकवाट �ा� रकम 

संघीय ऐन बमोिजम �थािपत वन कोषमा ज�मा �नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम वनको कुनै भाग �योग  गन� �वीकृित �ददा कुनै �ि� वा समुदायलाई कुनै 

हानी नो�सानी �ने भएमा �चिलत कानून बमोिजम �ितपू�तको �व�था ग�र�दनु पन�छ

6५. खिनज पदाथ�को अ�ययन, अ�वेषण काय�का लािग वन �े� �योग गन� स�ेः (१) �देश िभ�को राि�य  वनिभ� 

खिनज पदाथ� भए नभएको खोजतलास गनु�पन� भएमा म��ालयको �वीकृित िलनु पन�छ। 

तर राि�य �ाथिमकता �ा� िवकास योजना, लगानी बोड�बाट िवदेशी लगानी �वीकृत भएको योजना, 

राि�य गौरवका आयोजनामा �योग �ने क�ा पदाथ� उपयोग गन� र संघीय ऐनमा तो�कएको खिनज पदाथ� बाहेक 

वन�े�बाट अ�य खिनजज�य वन पैदावार अ�वेषणबाट प�ा लागे पिन उ�खनन् गन� पाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम वन �े�को �योग गन� �वीकृित �ददा कुनै �यि� वा समुदाय वा वातावरणलाई 

हानी नो�सानी �ने भएमा अ�वेषण वा उ�खनन् वा �व�थापनकता�ले त�स�व�धमा उपयु� �यव�था गनु� पन�छ 
(३) राि�य तथा राि�य  वन �े�िभ�को खिनज पदाथ�को अ�ययन अ�वेषणको अनुमती स�व�धी अ�य 

�व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।
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प�र�छेद १३

व�यज�तु, चराचु��गी संर�ण तथा वन�पित स�ब�धी �व�था

6६. जैिवक माग� तो� स�ेः (१) �देश सरकारले आव�यक ठानेमा राि�य  वनको कुनै �े�लाई साव�जिनक सूचना 

�कािशत गरी जैिवक माग� घोषणा गन�स�ेछ । 

(२) जैिवक माग�को संर�ण र �व�थापन स�ब�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम�नेछ ।

6७. कृिषका िनिम� �����त व�यज�तु घोषणा गन� स�कनेः (१) नेपाल सरकारको सहमितमा �देश सरकारले कुनै खास 

�े�मा खास समयका लािग �चिलत राि�य  िनकु� तथा व�यज�तु संर�ण स�ब�धी ऐन बमोिजमका संरि�त 

व�यज�तु बाहेकका अ�य व�यज�तु , चराचु��गी तथा पं�ीलाई साव�जिनक सुचना �कािशत गरी कृिषको िनिम� 

सम�या��त व�यज�तु घोषणा गन�स�ेछ र �यसरी सम�या��त घोषणा ग�रएका व�यज�तु तथा पं�ीलाई सोही 

सूचनामा तो�कएको शत� र ब�देजको अिधनमा रही खेत, खला, बारीमा िवना अनुमती लखे�न, धपाउन, प�न 

स�कनेछ र �य�ता व�यज�तुलाई मान� वा अ�य आव�यक �व�था गनु� परेमा तो�कए बमोिजम �देश सरकारको 

अनुमती िलनु पन�छ

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय� गदा� प��एको वा �देश सरकारको अनुमितमा मा�रएको कुनै व�यज�तु 

त�काल निजकको वन काया�लयमा बुझाउनु पन�छ ।

6८. िचिडयाखाना वा �ाणी उ�ान �थापना गन� स�कनेः (१) कुनै सं�था, िनकाय वा �थानीय तह, समुदायले संर�ण 

िश�ा, मनोर�न, �जनन्, वंशाणु �ोत संर�ण तथा अ�ययन, अनुस�धानका लािग तथा उ�ार ग�रएका 

व�यज�तुको संर�ण र �व�थापन गन� �योजनका लािग तो�कए बमोिजम िचिडयाखाना, खुला िचिडयाखाना वा 

�ाणी उ�ान स�ालन गन� स�ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िचिडयाखाना वा �ाणी उ�ान �थापना गरी स�ालन गदा� राि�य िनकु� तथा 

व�यज�तु आर�मा िवशेष आर�ण ग�रने व�यज�तु रा� पाइने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िचिडयाखाना वा �ाणी उ�ान �थापना गरी स�ालन गदा� �ा� व�यज�तुको 

संर�ण �न स�े वास�थान, आहार र उपचारको �यारे�टी भएको �नुपन�छ ।

(४) यस दफा बमोिजम अनुमती निलई िचिडयाखानाको �पमा स�ालन गरेका िचिडयाखाना वा �ाणी 

उ�ानले तो�कए बमोिजम अनुमती िलनु पन�छ ।

(५) उपदफा (१) बमोिजम िचिडयाखाना वा �ाणी उ�ान स�ालन गन� चाहनेले तो�कएको �युनतम 

मापद�ड समेत पूरा गनु�पन�छ ।

(६) उपदफा (४) बमोिजमको अनुमती निलई वा उपदफा (५) बमोिजमको �युनतम मापद�ड पूरा नगरी 

िचिडयाखाना वा �ाणी उ�ान स�ालन गरेको पाइएमा �चिलत कानून बमोिजम द�ड सजाय �नेछ ।

६९. व�यज�तुबाट �ने �ित वापत राहत �दइनेः �देशिभ�को राि�य  वन �े�मा तो�कएका व�यज�तुको कारणले कसैको 

धनजनको �ित भएमा �य�तो �ित वापत पीिडतलाई तो�कए बमोिजम राहत उपल�ध गराइनेछ ।

7०. व�यज�तु अ�पताल तथा व�यज�तु उ�ार के�� �थापना गन� स�कनेः (१) कुनै �ि� वा िनकायले सम�या��त, 
असहाय, नरभ�ी, घाइते, टु�रा र उ�ार ग�रएका व�यज�तुको संर�ण र �व�थापनका लािग म��ालयबाट 

तो�कए बमोिजम अनुमती िलई व�यज�तु अ�पताल वा व�यज�तु उ�ार के�� �थापना गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय� गन� नाममा कुनै पिन �ि� वा िनकायले अ�य व�यज�तुको �चिलत 

कानून िवप�रत रा�े वा अवैध �ापार गन� पाइने छैन । यसरी सो काय� गरे गराएमा �चिलत कानून बमोिजम 

कारबाही �नेछ ।

(३) व�यज�तु अ�पताल तथा व�यज�तु उ�ार के�� �थापना तथा स�ालन स�ब�धी अ�य �व�था तो�कए 

बमोिजम �नेछ ।

प�र�छेद १४

वन�पित तथा वन�पित �ोतको संर�णस�ब�धी �व�था

७१. अनुस�धान के�� तथा वन�पित उ�ान �थापना गन� स�कने:(१)�देश सरकारले दुल�भ, लोपो�मुख, रैथाने, संकटाप� 

वन�पितको संर�ण तथा जिडबुटीज�य वन�पितको अ�ययन, अनुस�धान, �दश�नी वा �वसाियक खेती �व��नका 

लािग हव��रयम र �योगशाला सिहतको जिडबुटी अनुस�धान के�� �थापना गन� स�ेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम �थापना �ने जिडवुटी अनुस�धान के��संचालन तथा �व�थापन तो�कए 

बमोिजम �नेछ ।

(३)कुनै सं�था, िनकाय वा �थानीय तह, समुदायले वन�पित �जातीको संर�ण िश�ा, मनोर�न, 
पया�पय�टन,�जनन्, वंशाणु �ोत संर�ण तथा अ�ययन, अनुस�धान गन� �योजनका लािग �देश सरकारले वन�पित 

उ�ान �थापना गन� स�ेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम �थापना �ने वन�पित उ�ानकोस�ालन तथा �व�थापनतो�कए बमोिजम 

स�वि�धत िनकाय वा साव�जिनकिनजीसाझेदारीबाट गन� स�कनेछ  
7२. वन�पित उ�ान �थापना गन� स�ेः (१) वन�पित �ोतको संर�ण, संव��न र �व�थापन गन� �योजनको लािग �देश 

सरकारले राि�य वनको कुनै भागमा वन�पित उ�ान �थापना गन� स�ेछ ।  
-२) उपदफा (१) बमोिजम �थािपत वन�पित उ�ानले वन�पित �जाितको आनुवंिशक �ोतको संर�णका लािग िसड 

ब�कको �व�था गन�छ । 

-३) वन�पित उ�ानमा वन�पित तथा वान�पितक �ोतलाई हानी नो�सानी नपु�े गरी अ�ययन, अनुस�धान, 
संर�ण, संव��न तथा �व�थापन गनु� पन�छ ।

२) वन�पित उ�ान �थापना, स�ालन तथा �व�थापन स�ब�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ 

7३. हव��रयम स�ब�धी �व�थाः (१) �देश सरकारले �देश िभ� पाइने िविभ� �जाितका वन�पित तथा वनस◌्पित �ोतको 

आिधका�रक अिभलेख सहीतको नमूना स��ह गन� एक हव��रयम के�� �थापना गन� स�ेछ । 

२) हव��रयम के�� �थापना, स�ालन तथा �व�थापन स�ब�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम 

�नेछ ।

७४. िवशेष वन�पित �े� घोषणा गन� स�ेः (१) �देश सरकारले खास �जाितका वन�पितको संर�ण र संव��नका लािग �देश 

राजप�मा सूचना �काशन गरी �य�ता वन�पित पाइने �देश िभ�को कुनै भागलाई �यसको चार �क�ला खुलाई िवशेष 

वन�पित �े� घोषणा गन� स�ेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम �थापना �ने उ�ान सामुदाियक वनमा पन� भए स�ब�धीत समूहको सहमित िलनु पन�छ । 

३) �देश सरकारले सूचना जारी गरी िवशेष वन�पित �े�मा तो�कएका बाहेक अ�य कुनै काय� गन� िनषेध गन� स�ेछ । 

४) िवशेष वन�पित �े�मा वन�पित तथा वन�पित �ोतलाई हानी नो�सानी नपु�े गरी अ�ययन, अनुस�धान, 
संर�ण, संवध�न तथा �व�थापन गनु� पन�छ ।

५) �देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गरी उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको िवशेष वन�पित 

�े�को सीमाना हेरफेर वा थपघट गन� स�ेछ । 

75.  �योगशाला स�ब�धी �व�थाः (१) �देश सरकारले वन�पित तथा वन�पती �ोतको पिहचान, जैिवक तथा रासायिनक 

परी�ण, �तरीकरण, गुण�तर िनधा�रण तथा �िविध िवकासका लािग आव�यकता अनुसार �योगशालाको �थापना गन� स�ेछ 

। 

-२) उपदफा (१) बमोिजम �थापना भएको �योगशालाबाट कुनै �ि� वा सं�थाले वन�पित तथा वनस◌्पती �ोतको 

पिहचान, गुण�तर िनधा�रण, रासायिनक िव�ेषण वा �माणीकरण गन� चाहेमा तो�कए वमोिजमको द�तुर ितरी �य�तो सेवा 

िलन स�ेछ । 

 -३) उपदफा (१) बमोिजम �थापना भएको �योगशालाको िसफा�रसमा तो�कएको काया�लयले कुनै पिन वन�पित 

तथा वन�पित �ोत �योग गरी उ�पा�दत व�तुह�मा तो�कए बमोिजमको गुण�तर भए नभएको वा िमसावट, हािनकारक त�व 

र हािनकारक जीव भए नभएको य�कन गरी �मािणत गन� स�ेछ ।

 -४) �देश सरकार वा तो�कए बमोिजमको िनकायको �वीकृतीमा िनजी �े�ले समेत उपदफा (१) बमोिजमको 

�योगशाला �थापना र सञ्च◌ालन गन� स�ेछन् । 

प�र�छेद १५

जलाधार �व�थापन स�व�धी �व�था

76. जलाधार �े�को वग�करण गन�ः (१) जलाधारको अवि�थित, उचाई, िभरालोपन, भू–�यको संवेदनशीलता, वन 

ज�गलले ढाकेको �े�, पानीको मा�ा तथा गुण�तर, वन िवनासको दर, जनसं�या वृि�दर र जलाधार �े�मा 
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रहेको �ोतमािथको मानवीय चाप र �ाकृितक �कोपको जोिखम समेतको आधारमा जलाधार �े�लाई 

िनद�शनालयले तो�कए बमोिजम वग�करण गन� स�ेछ ।

(२) िडिभजन वन काया�लयले उपदफा (१) बमोिजम वग�कृत जलाधार �े�को नदी �णालीमा आधा�रत 

�व�थापन योजना तयार गरी काया��वयन गनु� गराउनु पन�छ ।

77. संरि�त जलाधार �े� घोिषत गन� स�ेः (१) राि�य  वन सिहतको कुनै �े� जलाधार संर�णका लािग आव�यक 

देखेमा �देश सरकारले �थानीय तह र �थानीय समुदायसँगको सम�वय तथा सहकाय�मा साव�जिनक सूचना 
�कािशत गरी चार �क�ला खुलाई संरि�त जलाधार �े� घोिषत गन�स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोिषत संरि�त जलाधार �े�को िसमाना आव�यकता अनुसार �देश सरकारले 

राजप�मा सूचना �कािशत गरी हेरफेर गन�स�ेछ ।

(३) संरि�त जलाधार �े�को संर�ण तथा �व�थापन स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

(४) िनद�शनालयले उपदफा (१) बमोिजम घोिषत संरि�त जलाधार �े�को काय�योजना म��ालयबाट 

�वीकृित गराई लागू गराउनु पन�छ । 

(५) कसैले पिन संरि�त जलाधार �े�मा उपदफा (३) बमोिजम संर�ण र �व�थापनका लािग ग�रएको 

कुनै काय�  मा�, िबगान� वा हेरफेर गन� गराउन पाउने छैन 
प�र�छेद १६

िबशेष �व�था

78. नदीज�य पदाथ�को �व�थापनः(१) राि�य तथा राि�य  वन �े�बाट नदीज�य पदाथ�ले वातावरण, व�ती, 

खेितपाितमा नकारा�मक �भाव पान� अव�था पिहचान भएमा वा वन �े�िभ�को खोलानालाबाट नदीज�य 

पदाथ�को संकलन गनु� पन� भएमा एक�ार �णालीबाट ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नदीज�य पदाथ�को संकलन गन� तयार पा�रएको वातावरणीय अ�ययन 

�ितवेदनिडिभजन वन काया�लयको िसफा�रसमा म��ालय वा म��ालयले तोकेकोिनकायले �वीकृत गन�छ र �वीकृत 

वातावरणीय अ�ययन �ितवेदनमा औ�याएका सुझाव काया��वयन गन� गराउने िज�मेवारी स�वि�धत �थानीय 

तहको �नेछ ।

(३) राि�य वा राि�य  वन �े�बाट नदीज�य पदाथ�को संकलन वा िव�� िवतरण गनु� पदा� िडिभजन वन 

काया�लयले ��येक आ�थक वष� समा� �नुभ�दा दुई मिहना अगावै �चिलत कानून बमोिजम वातावरणीय परी�ण 

�वीकृत गराई नदीज�य पदाथ�को उ�खनन् गन� नदीको दुवै तफ� पि�श �ितशत भाग छोडी वीच भागबाट मा� 

उ�खनन् गनु�पन�छ । 

(४) संकिलत नदीज�य पदाथ�को िव�� िवतरणको लािग िलइने शु�क तो�कए बमोिजम �नेछ र �य�तो आय 

िडिभजन वन काया�लय माफ�त �देश संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन�छ । 

(५) वन �े�को नदीज�य पदाथ�को �व�थापन स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ  
79. वन �थापना र वृ�ारोपण स�व�धी व◌्यव�थाः(१) �देश िभ�का शु�य �ितशत वा तो�कएको मापद�ड भ�दा कम 

वन�े� रहेका �थानमा वन �थापना गराई वन�े� वृि� गराउन�देश सरकारले तो�कए बमोिजम काय��म संचालन 

गनु� पन�छ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम संचालन गन� काय��ममा �देश सरकारले लगानी, पूँजी, िसप र �िविधका 

�े�मा िनजी �े� तथा �थानीय तहसँग सहकाय� गन� स�ेछ ।

80. राि�य तथा राि�य  वन �े�िभ� �चार�सार सामा�ीको �योगः(१) वन �े�िभ� कुनै पिन �ि�, सं�था वा 

िनकायले भौितक व�तुको �चार�सार साम�ी �योग गदा� िनद�शनालयको पूव� �वीकृित िलनुपन�छ ।

(२) यो ऐन जारी �नुअिघ वन �े�मा रािखएका �चार�सार साम�ीको हकमा ऐन �ार�भ भएको िमितले 

तीन मिहना िभ�मा िनद�शनालयमा जानकारी गराई तो�कएको अविधिभ� तो�कए बमोिजम �व�थापन गनु� 

पन�छ 

81. वन�े�िभ� सवारी साधनको गित िनय��ण स�व�धी �व�थाः राि�य तथा राि�य  वन �े�िभ� संचालनमा रहेको 

राजमाग� र अ�य सडकह�मा सडक दुघ�टनामा परी व�यज�तुको मृ�यू �ने दरलाई �यूनीकरण गन� म��ालयले सवारी 

साधनको गित िसिमत गन� गरी स�वि�धत िनकाय माफ�त आव�यक �व�था गन� स�ेछ । 
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82. वन�े�िभ� फोहोर फा�न �ितव�धः(१) राि�य तथा राि�य  वन �े�िभ� कसैले पिन �लाि�क वा �लाि�कज�य 

फोहोर वा अ�य कुनै �कारको फोहोर फा�न �ँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन वन�े�मा �न स�े फोहोरको �व�थापनका लािग 

स�वि�धत �थानीय तह, स�वि�धत वन �े�को उपभो�ा समूहसँग सहकाय� गरी िडिभजन वन काया�लयले ठाउँ 

ठाउँमा आव�यक �व�थापन गनु�पन�छ ।

प�र�छेद-१७

कसुर, जाँचबुझ र सजाय स�ब�धी व◌्यव�था

83. कसुर र द�ड सजायः(१) यस ऐन बमोिजम वा �च�लत संघीय वन ऐन बमोिजमको कसुर अपराधमा 
संघीय वन ऐनमा �यव�था भए बमोिजम द�ड सजा◌ँय हुनेछ ।

    

84. कसुरको जाँचवुझ र काय��व�धः यस ऐन बमोिजम वा �च�लत संघीय वन ऐन बमोिजमको कसुर 
अपराधमा सो स�व�धी जाँचब◌ुझ र काय��व�ध संघीय वन ऐनमा �यव�था भए बमोिजम हुनेछ । 

प�र�छेद–१८

िविवध

85. वन िवकास कोष स�व�धी �व�थाः(१) �देश िभ�को राि�य वनको संर�ण र संव��न गन� एवं अ�य �व��ना�मक 

काय�का लािग �देश सरकारले एक कोष �थापना गन� स�ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �थापना भएको कोषको �थापना, स�ालन तथा �व�थापन स�व�धी अ�य 

�व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

8६. सम�वय र सहकाय�ः(१) अ�तर�ादेिशक वन �े�को संर�ण, स�व��न र �व�थापनको लािग अ�य �देश सरकार, 

संघीय सरकार र �थानीय तह लगायत अ�य �मुख सरोकारवालासँग ग�रने सम�वय र सहकाय� आव�यकता 

अनुसार िनद�शनालय र म��ालयले गन�छ । 

(२) िडिभजन वन काया�लयले िनद�शनालय र िनद�शनालयले म��ालयसँग आव�यक सम�वय गनु�पन�छ । 

8७. वन पैदावारमा आधा�रत उ�ोगले जानकारी गराउनु पन�ः(१) क�ा पदाथ�को �पमा वन पैदावार �योग गन� 

उ�ोगले उ�ोग संचालन गनु�पूव� स�वि�धत िडिभजन वन काया�लयमा उ�पादन गन� व�तु र सेवाको बारेमा वा�षक 

�पमा जानकारी गराउनु पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भएको जानकारीका आधारमा िडिभजनल वन अिधकृतले वन पैदावारमा 

आधा�रत उ�ोगह�को आ�थक योगदान देिखने गरी अिभलेख राखी सोको जानकारी िनद�शनालय माफ�त 

म��ालयमा पठाउनु पन�छ । 

8८. अिभलेख �वि�थत गनु�पन�ः(१) स�वि�धत िडिभजन वन काया�लयले आ�नो �े�िभ� पन� �ादेिशक वन र वन 

�व�थापनसँग स�वि�धत तो�कए बमोिजमको िवषयको अिभलेखीकरण तो�कए बमोिजम गनु�पन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �वि�थत ग�रएको अिभलेखको जानकारी िनद�शनालय माफ�त म��ालयमा 

उपल�ध गराउनुपन�छ ।

8९. वन बीउ उ�ान स�व�धी �व�थाः�देश सरकारले �ादेिशक वनको कुनै भागलाई वन बीउ उ�ान घोषणा गन� 

स�ेछ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको वन बीउ उ�ान सहकाय� गरी �व�थापन र संचालन समेत गन� स�ेछ । 

9०. कृिष वन �णाली अवल�बन गन� स�कनेःवन �े�को ज�गामा भू उपयोगमा प�रवत�न न�ने गरी तो�कए बमोिजम 

कृिष वन �णाली अवल�बन गन� स�कने छ ।

9१. पूरानो घरको पूरानो काठ ओसारपसार स�व�धी �व�थाः(१) पुरानो घरमा �योग भएको पूरानो 

काठकोओसारपसार गन� म��ालयको ��तावमा�देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गरी िनि� चत 

समयका लािग खुला गन� स�ेछ।
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तर �थानीय तह, �देश वा संघीय िनवा�चन �नुभ�दा छ मिहना अगािडको अविधमा पूरानो घरको पूरानो 

काठ ओसारपसार गन� म��ालयले ��ताव पेश गन� पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम �देश सरकारले सूचना �काशन गरेमा स�वि�धत घरधनीले तो�कए 

बमोिजमको कागजात सिहत स�वि�धत िडिभजन वन काया�लय सम� िनवेदन �दनु पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन �ा� भएमा िनद�शकको अनुमती िलई स�वि�धत िडिभजन वन 

काया�लयले �थाना�तरण इजाजत �दन स�ेछ ।

(४) पूरानो घरको पूरानो काठको ओसारपसार स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ।

�पि�करणः-यस दफाको �योजनको लािग पूरानो घरको पूरानो काठ भ�ाले कि�तमा दस वष� पूरानो 

घरमा �योग भएको काठलाई स�झनुपछ� ।

9२. काठमा आधा�रत कागज वनाउने उ�ोगको लािग क�ा पदाथ� आपू�त स�व�धमाः(१) िनजी न�बरी ज�गा वा िनजी 

वनमा उ�पा�दत मसला, पोपलर र अ�य तो�कएका जातका काठ दाउरा काठमा आधा�रत कागज वनाउने नेपालमा 

�थािपत उ�ोगस�म िनवा�ध �पमा ओसारपसार गन� पाइनेछ

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काठ दाउरा काठमा आधा�रत कागज वनाउने नेपालमा �थािपत उ�ोगस�म 

काठ दाउरा कटान, मुछान, ओसारपसार र �योग गदा� कुनै पिन िनकायबाट कटान आदेश वा �थाना�तरण इजाजत 

िलनुपन� छैन ।

तर �यसरी उ�पा�दत काठ दाउरा ओसारपसार गनु�भ�दा तीन �दन अिघ सोको जानकारी स�वि�धत सव 

िडिभजन वन काया�लयलाई �दनु पन�छ । 

(३)क�ा पदाथ� आपू�त तथा ओसारपसार स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

9३. �ािविधक सहयोग �दनेः कुनै उपभो�ा समूह, प�ावाला, धा�मक िनकाय, समूह वा समुदाय वा िनजी वनको धनीले 

वनको िवकास र संर�णका लािग कुनै �ािविधक सहयोग माग गरेमा स�बि�धत  िडिभजनल वन अिधकृतले �य�तो 

�ािविधक सहयोग उपल�ध गराउनु पन�छ ।

9४. �ितब�ध लगाउन स�ेः �देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गरी वा साव�जिनक सूचना माफ�त जैिवक 

िविवधता र वातावरण संर�णका लािग तो�कएका वनपैदावारको स�कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, िब�� 

िवतरणमा �ितब�ध लगाउन स�ेछ ।

9५. राहत स�ब�धी �व�थ◌ा◌ः वन संर�ण, �व�थापन तथा िवकास स�ब�धी कुनै कामको िसलिसलामा कुनै 

उपभो�ा, �िमक वा कम�चारीको मृ�यू वा घाईते भएमा तो�कए बमोिजम �देश सरकारले राहत उपल�ध गराउनेछ 

।

9६. वातावरणीय सेवाको �व�थापनः(१) वन �े�बाट �ा� �ने वातावरणीय सेवाको �व�थापन, उपयोग, तथा 

लाभांश िवतरण स�व�धी �यव�था संघीय ऐन बमोिजम �नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िडिभजन वन काया�लयले आ�नो बा�षक 

काय��ममा �व�था गरी वातावरणीय सेवा बोलप� (इ�भाइरोमे�टल स�भसेज टे�डर) आ�वान गरी तो�कएका शत� 

पूरा गरी वातावरणीय सेवाको �व�थापन गन� चाहने िनजी वनको धनीलाई अनुदान वा अ�य �कारको भु�ानीको 

�व�था िमलाउन स�ेछ 
9७. �च�डयाखाना वा �ाणी उ�यान �थापना गन� स�कनेः (१) कुनै सं�था वा �नकाय वा �थानीय तह वा 

समुदायले संर�ण �श�ा, मनोर�जन, �जनन्, वंशाणु �ोत संर�ण तथा अ�ययन, अनुस�धान तथा 
उ�धार ग�रएका व�यज�तुह�को संर�ण र �यव�थापन गन� �योजनका ला�ग �च�डयाखाना वा �ाणी 
उ�यान स�चालन गन� चाहेमा नेपाल सरकारको सहम�तमा �देश सरकारले अनुम�त �दनस�नेछ । 

9८. सश� वन रक्षक स�ब�धी �व�थाः नेपाल सरकारले �ादेिशक वनको सुर�ाका लािग �व�था गरेको सश� वन 

र�कको प�रचालन संघीय ऐनमा तो�कए बमोिजम �देश सरकारले स�ालन गन�छ  
9९. �ेस कोड स�ब�धी �व�थाः(१) �देश सरकारले वन सेवामा काया�रत कम�चारीको पिहचान र िविश�ताका लािग 

�ेस कोड लागू गन� स�ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम लागू गन� �ेस कोड म��ालयको ��तावमा �देश सरकारले िनण�य गरे बमोिजम 

�नेछ ।

10०. सुराक�लाई पुर�कार �दनेः(१) यस ऐन बमोिजम कसूर �न लागेको वा भइरहेको सुराक �दने वा अपराधी प�ाउ गन� 

सहयोग गन� सं�था वा �ि�लाई कसूरदारलाई �ने ज�रवानाको िबस �ितशत रकम पुर�कार �व�प �दइनेछ  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको पुर�कार �दने स�व�धी अ�य �व�था तो�कए बमोिजम �नेछ।

10१. असल िनयतले काम गरेकोमा बचाउः यस ऐनले �दएको अिधकारको �योग असल िनयतले गरेकोमा कुनै पिन 

सरकारी कम�चारी �ि�गत तवरले उ�रदायी �नेछैन । तर असल िनयतले काय� गरेको हो भ�े �माण पु� याउने 

भार �य�तो कम�चारीमा �नेछ ।

10२. अनुगमन तथा मू�या�कनः(१) यस ऐन वमोिजम �ने वनको संर�ण, िवकास र उपयोग स�ब�धमा िनद�शनालयले 

चौमािसक �पमा अनुगमन तथा मू�या�कन गरी सोको �ितवेदन म��ालयलाई उपल�ध गराउनु पन�छ ।

(२) िडिभजनल वन अिधकृतले िज�ला िभ� िविभ� वन �व�थापन प�ित अपनाई �व�थापन भएका 

वनको ��येक मिहना अनुगमन तथा मू�या�कन गरी सोको �ितवेदन िनद�शनालय माफ�त �देश तथा संघीय 

म��ालय सम� पेश गनु� पन�छ ।

(४) िडिभजनल वन अिधकृतले वन पैदावारमा आधा�रत उ�ोगको �ैमािसक �पमा अनुगमन समेत गरी 

सोको �ितवेदन िनद�शनालय माफ�त म��ालय सम� पेश गनु� पन�छ

(५) अनुगमन तथा मू�या�कन स�व�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम �नेछ ।

10३. अिधकार ��यायोजनः कुनै िनकाय वा अिधकारीले यस ऐन बमोिजम आफूलाई �ा� अिधकारम�ये केही अिधकार 

आफू मातहतको कुनै िनकाय वा अिधकारीले �योग गन� पाउने गरी ��यायोजन गन� स�ेछ 

10४. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐनका िविभ� प�र�छेदमा उ�लेिखत उ�े�य पू�त गन�का लािग �देश सरकारले 

आव�यक िनयमह� बनाउन स�ेछ ।

10५. काय�िविध, िनद�िशका तथा मापद�ड बनाउन स�ेः यस ऐन तथा यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयमावलीको काया��वयन 

गन� म��ालयले आव�यक काय�िविध, िनद�िशका तथा मापद�ड बनाई लागू गन� स�ेछ ।

10६. बचाउः (१) यो ऐन �ार�भ �नुभ�दा अिघ बनेको ऐन, िनयम वा जारी भएको आदेश बमोिजम �देश सरकार वा 

म��ालय र अ�तग�तका काया�लय�ारा ग�रएको काम यसै ऐन अ�तग�त भए गरेको मािननेछ

(२) यो ऐन वमोिजम उ�ले�खत �वषय यसै ऐन बमोिजम र संघीय वन ऐन र यस ऐनमा 
उ�लेख नभएका �वषयह� �च�लत कानून बमोिजम हुनेछ।


