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प्रदेश राजपत्र 
सदुरूपश् िम प्रदशे सरकारद्वारा प्रकाश्शत 
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भाग १ 

प्रदेश सरकार  

सदूुरपश् िम प्रदेश  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्  

धनगढी, कैलाली 
नेपालको संववधानको धारा १७६ बमोश्जमको सदूुरपश्िम प्रदेशको प्रदेश 

सभाले बनाएको तल लेश्िए बमोश्जमको ऐन सवयसाधारणको  
जानकारीको लागग प्रकाशन गररएको छ ।  

सम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. ५ 

सदूुरपश् िम प्रदेशको राविर् वन सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, 
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प्रस्तावनााः सदूुरपश् िम प्रदेश गभत्रको राविर् वनलाई प्रदेश सरकारद्वारा 
व्र्वश्स्थत वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, कबगुलर्ती 
वन, धागमयक वन, िक्ला वन र गनजी वनको रुपमा व्र्वस्थापन गनय तथा 
वन, वनस्पगत, वन्त्र्जन्त्त,ु वातावरण, जलाधार एवं नदीजन्त्र् पदाथयको संरक्षण 
एवं ददगो व्र्वस्थापन र पर्ायपर्यटनको प्रवर्द्यन गरी वन पैदावारको उत्पादन 
एवं उत्पादकत्व बढाउदै वनजन्त्र् श्रोतको न्त्र्ार्ोश्ित ववतरण गनय, 
वातावरणीर् स्वच्छता कार्म गनय तथा जैववक ववववधताको संरक्षण, सम्वर्द्यन 
तथा सदपुर्ोग गरी प्रदेशको समवृर्द्मा टेवा परु्रर्ायउन ेसम्बन्त्धमा कानूनी 
व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले, 

 प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्म्भक 

१.  संश्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “सदूुरपश् िम प्रदेश 
वन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपगछ लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

(क) “उपभोक्ता समूह” भन्त् नाले वनको संरक्षण, सम्बर्द्यन, 
सदपुर्ोग तथा व्र्वस्थापन गनय दफा ५१ बमोश्जम 
गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झन ुपछय । 

(ि) “कबगुलर्ती वन” भन्त् नाले पररच्छेद ८ बमोश्जम 
व्र्वस्थापन गररन ेराविर् वन सम्झन ुपछय। 
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(ग) “िगनजजन्त्र् वन पैदावार” भन्त् नाले वन, सावयजगनक 
जग्गा र गनजी जगमनको सतह वा सतहमगुन रहेको वा 
पाइएको पेट्रोगलर्म र ग्र्ााँस पदाथयबाहेक िट्टान, माटो, 
ढुङ्गा, कोइला, गगट्टी, बालवुा वा कुनै गनश् ित भौगतक 
गणु तथा तत्वको रासार्गनक सगमश्रणर्कु्त पदाथय 
सम्झन ुपछय । 

(घ) “गैरकाष्ठ वन पैदावार” भन्त् नाले वनमा रहेका वा 
वनमा उत्पन्त् न भएका वा वन बावहर रहेका, 
रुिहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहेकका, 
जडीबटुी तथा वन्त्र्जन्त्त ुवा वन्त्र्जन्त्तकुो आिेटोपहार 
लगार्त अन्त्र् सबै जैववक वा भौगतक उत्पश्िका 
सामान वा वस्त ुसम्झन ुपछय। 

(ङ) “िक्ला वन” भन्त् नाले दफा २२ बमोश्जम व्र्वस्थापन 
गररन े कम्तीमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफल भएको 
सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वनको कुनै भाग सम्झन ुपछय। 

(ि) “श्िगडर्ािाना” भन्त् नाले संरक्षण श्शक्षा, मनोरञ् जन, 

प्रजनन, वंशाणसु्रोतको संरक्षण, अध्र्र्न तथा 
अनसुन्त्धान गने उद्देर्ले जीवजन्त्तहुरु परस्थानमा 
प्रदशयनमा रािी व्र्वस्थापन गररएको स्थान सम्झन ु
पछय । सो शब्दले अन्त्तरायविर् मान्त्र्ता अनसुार 
स्थापना गररन े प्राणी उद्यान (जलुोश्जकल गाडेन) 
समेतलाई जनाउाँछ । 

(छ) “िौपार्ा” भन्त् नाले जनुसकैु जातको पाल्त ु िारिटेु्ट 
जनावर सम्झन ुपछय ।  
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(ज) “जलाधार” भन्त् नाले कुन ैमहुानबाट बहाव हनु ेपानीको 
सम्पूणय स्रोत समेट्न ेक्षेत्र भन्त् न ेबशु्झन्त्छ। 

(झ) “जैववकमागय” भन्त् नाले वन्त्र्जन्त्तहुरु एक बासस्थानबाट 

अको बासस्थानसम्म आवतजावत गने बाटो 
सम्झनपुछय। 

(ञ) “टााँिा” भन्त् नाले काठ वा रुिमा लगाइने छाप, श्िन्त्ह 
वा गनशाना सम्झन ुपछय । 

(ट) “गडगभजन वन कार्ायलर्” भन्त् नाले मन्त्त्रालर् मातहतको 
गडगभजन वन कार्ायलर्लाई सम्झन ुपछय । 

(ठ) “गडगभजनल वन अगधकृत” भन्त् नाले गडगभजन वन 
कार्ायलर्को प्रमिुलाई सम्झन ुपछय । 

(ड) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्जम” भन्त् नाले र्स ऐन 

अन्त्तगयत बनेको गनर्महरुमा तोवकएको वा तोवकए 

बमोश्जमको सम्झन ुपछय । 

(ढ) “धागमयक वन” भन्त् नाले दफा ४६ बमोश्जम 

परापूवयकालदेश्िको ऐगतहागसक पववत्र धागमयक स्थलको 
र त्र्स वररपररको वनको ववकास, संरक्षण र 
उपर्ोगको लागग प्रिगलत कानून बमोश्जम स्थावपत 
कुन ैधागमयक गनकार्, समूह वा समदुार्लाई हस्तान्त्तरण 
गररएको राविर् वनको गनश् ित भ-ूभाग सम्झन ुपछय। 

(ण) “नदीजन्त्र् पदाथय” भन्त् नाले नदी, िोला, िोल्सी, िहरे, 

बाढी पवहरोले बगाई ल्र्ाई नदी, िोल्सा र िहरेको 
वकनार तथा आसपासका वन क्षेत्र वा सावयजगनक 
जग्गा वा नदी उकास क्षते्र वा गनजी जग्गामा रहेको 
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वा थपुारेको वा गथगिएको ढुङ्गा, िट्टान, िाभेल, वालवुा, 
गगट्टी, गमस्कट, गेिान, माटो वा र्स्तै अन्त्र् वस्तलुाई 
सम्झन ुपछय । 

(त) “गनगम वा संस्थान” भन्त् नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारको स्वागमत्वमा सञ् िागलत वन पैदावार 
उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन एवं गबक्री गने कुन ै
संस्था, उद्योग र नेपाल वन गनगम गलगमटेड समेतलाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(थ) “गनजी वन” भन्त् नाले प्रिगलत कानून बमोश्जम कुनै व्र्श्क्त 
वा संस्थाको हकभोग पगु्ने गनजी जग्गामा लगाई 
हकुायएको वा संरक्षण गररएको दफा ५5 बमोश्जमको 
वन सम्झन ुपछय । 

(द) “गनदेशनालर्” भन्त् नाले मन्त्त्रालर् मातहतको वन 

गनदेशनालर्लाई सम्झन ुपछय ।  

(ध) “परम्परागत उपभोक्ताहरु” भन्त् नाले कुनै वनबाट 
प्राप्तहनुे वन पैदावारहरु जस्तै काठ, दाउरा, डालेघााँस, 
स्र्ाउला, सोिर, पत्कर, जगडबटुी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारहरु परापूवय कालबाट उपर्ोग गरी आएका वा 
हाल आएर वनको संकुिन भइ वन क्षते्रबाट टाढा 
पनय गएका वन क्षेत्र रहेको गाउाँपागलका वा 
नगरपागलकामा वसोबास गरी आएका वा फरक 
पागलकामा वसोबास गरेता पगन भौगोगलक 
सागमप्र्ताको कारणले उक्त वनमा पिुायबाट वन 
पैदावारको लागग गनभयर रहेका वा हाल वसााँइसराई 
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गरी सोही वनको पैदावार उपर्ोग गनुय पने अवस्थामा 
रहेका घरधरुीहरु सम्झन ुपदयछ ।  

(न) “प्रदेश वन गनदेशक” भन्त् नाले मन्त्त्रालर् मातहतको वन 
गनदेशनालर्को प्रमिुलाई सम्झन ुपछय।  

(प) “प्रदेश” भन्त् नाले सदूुरपश् िम प्रदेश सम्झनपुछय । 

(फ) “पर्ायपर्यटन” भन्त् नाले प्राकृगतक क्षेत्रमा गररन े
श्जम्मेवार र्ात्राको रूपमा बशु्झन्त्छ जसले वातावरण 
संरक्षण, स्थानीर् जनताको वहत र र्स्तो र्ात्राले 
श्शक्षामूलक एवं व्र्ाख्र्ात्मक ज्ञान समेत प्रदान 
गदयछ। 

(ब) “बोझबाहक” भन्त् नाले गाडा, ट्रक, बस, लहरी, मोटर, 

ट्रर्ाक्टर, अटो, नाउ, डुङ्गा, साईकल, ररक्सा, 
मोटरसाईकल तथा वन पैदावार लादी ल्र्ाउन ेर्स्तै 
अन्त्र् साधन वा जनावर समते सम्झन ुपछय। 

(भ) “भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्” भन्त् नाले 
मन्त्त्रालर् मातहतको भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्लाई सम्झन ुपछय । 

(म) “मन्त्त्रालर्” भन्त् नाले  प्रदेश सरकारको वन सम्बन्त्धी 
ववषर् हेने मन्त्त्रालर् सम्झन ुपछय । 

(र्) “राविर् वन” भन्त् नाले नेपालको संववधानको अनसूुिी-
६ को क्र.सं. १९ बमोश्जम प्रदेशगभत्रको राविर् 
वनलाई सम्झन ुपछय । सो शब्दले गनजी वन बाहेक 
प्रदेशगभत्रको वन गसमाना लगाइएको वा नलगाइएको 
सबै वन तथा वनले घेररएको वा वनको छेउछाउमा 
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रहेको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनगभत्र वा वनसाँग 
जोगडएको बाटो, पोिरी, ताल वा िोलानाला र बगरका 
दवैु वकनारा समेतलाई जनाउाँछ । 

(र) “वन उद्यम” भन्त् नाले काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारमा आधाररत उद्योगलाई जनाउाँछ । 

(ल) “वन व्र्वस्थापन पर्द्गत” भन्त् नाले राविर् वनको 
व्र्वस्थापनका लागग दफा २२ बमोश्जमको िक्ला वन, 
दफा २३ बमोश्जमको साझेदारी वन, दफा २६ 
बमोश्जमको वन संरक्षण क्षेत्र, दफा ३० बमोश्जमको 
सामदुावर्क वन, दफा ४० बमोश्जमको कबगुलर्ती 
वन, तथा दफा ४६ बमोश्जम व्र्वस्थापन गररन े
धागमयक वनलाई सम्झन ुपछय । 

(व) “वन संरक्षण क्षते्र” भन्त् नाले ववशेष जैववक, 

वातावरणीर्, वैज्ञागनक वा सााँस्कृगतक महत्वको ठानी 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सिुना प्रकाशन गरी 
दफा २६ बमोश्जम घोषणा गरेको वा र्स भन्त्दा अश्घ 
नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका संरश्क्षत वन 
समेतलाई सम्झन ुपछय । 

(श) “वन सम्बर्द्यन प्रणाली” भन्त् नाले कुनै पगन वनको 
सम्पूणय जीवन अवगधभर िास वकगसमको उद्देर् 
प्रागप्तका गनगमि ववश्शष्ट प्रकारको वन स्वरुप, बनोट 
एवं संरिना तर्ार गने ध्र्रे्ले पनुरुत्पादन, गोडमले, 
सरसफाई, सधुार कटानी, छटनी जस्ता वन सम्वर्द्यन 
कृर्ाकलापहरुको र्ोजनाबर्द् प्रकृर्ा भन्त् ने बशु्झन्त्छ। 
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(ष) “वनक्षते्र” भन्त् नाले गनजी स्वागमत्वको हकभोगको र 
प्रिगलत कानूनले अन्त्र्था व्र्वस्था गरेको बाहेकको 
वन गसमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले 
घेररएको वा वनगभत्र रहेको वा वनसाँग जोगडएको 
घााँसेमैदान, िकय , वहउाँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो 
पहाड, बाटो, पोिरी, तालतलैर्ा, गसमसार, नदी, 
िोलानाला, बगर, पती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको 
क्षेत्र समते सम्झन ुपछय। 

(स) “वन पैदावार” भन्त् नाले वनमा रहेको वा पाईएको वा 
वनबाट ल्र्ाईएको देहार्को पैदावार सम्झन ुपछयाः– 

(१) काष्ठ पैदावार, 

(२) गैरकाष्ठ वन पैदावार, 

(३) िट्टान, माटो, पानी, नदीजन्त्र् वा िगनजजन्त्र् 
पदाथय वा 

(४)  वन्त्र्जन्त्त ुवा पशपंुन्त्क्षी वा आिेटोपहार। 

(ह) “वनसम्बन्त्धी पट्टा” भन्त् नाले दफा ४२ बमोश्जम प्रदान 
गररएको पट्टा सम्झन ुपछय ।  

(क्ष) “वन गसमाना श्िन्त्ह” भन्त् नाले राविर् वनको गसमाना 
छुट्याउन लगाइएको काठ, ढुङ्गा, गसमेन्त्ट वा अरु कुन ै
वस्तकुो िम्बा वा श्िन्त्हपट सम्झन ुपछय । सो शब्दले 
प्रिगलत कानून बमोश्जम जग्गा नापजााँि गरी तर्ार 
गरेको नक्सामा अवित वन गसमाना श्िन्त्ह समेतलाई 
जनाउाँनछे। 
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(त्र) “वातावरणीर् सेवा” भन्त् नाले वन क्षेत्रको 
पाररश्स्थगतकीर् प्रणालीबाट प्राप्त हनु ेदेहार् बमोश्जमको 
वस्त ुवा सेवा र सोबाट प्राप्त हनु ेलाभ सम्झन ुपछयाः– 

(१) काबयन सश्ञ् ित, 

(२) जैववक ववववधताको संरक्षण, 

(३) जलिक्र प्रणाली, 

(४) पर्ायपर्यटन, 

(५) तोवकए बमोश्जमको अन्त्र् वस्त,ु सेवा तथा 
लाभ। 

(ज्ञ) “शहरी वन” भन्त् नाले शहरी र शहरोन्त्मिु क्षते्र गभत्र 
रहेका प्राकृगतक वा मानवीर् प्रर्ासबाट लगाई 
हकुायईएका सामाश्जक, मनोरञ् जनात्मक, वातावरणीर् 
सेवा ददन सक्न े र उपर्ोगको महत्व राख् न े रुि, 

गबरुवा, झाडी, हररत पेटी, वन पाकय , उद्यान तथा सहर 
गभत्रका गनजी जग्गा वा घर कम्पाउण्डमा रहेका रुि 
गबरुवा र साँगै जोगडएको िलु्ला स्थल समतेलाई 
जनाउाँछ । 

(क१)  “संघीर् वन ऐन” भन्त् नाले संघीर् “वन ऐन, २०७६” 

लाई सम्झन ुपछय । 

(ि१) “संरश्क्षत जलाधार क्षते्र” भन्त् नाले दफा ६७ बमोश्जम 
प्रदेश सरकारले िारवकल्ला तोकी घोषणा गरेको 
संरश्क्षत जलाधार क्षते्र सम्झन ुपछय । 
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(ग१) “सब गडगभजन वन कार्ायलर्” भन्त् नाले गडगभजन वन 
कार्ायलर् मातहतको वन कार्ायलर् सम्झन ुपछय । 

(घ१)“साझेदारी वन” भन्त् नाले दफा २३ बमोश्जम गडगभजन 
वन कार्ायलर्, स्थानीर् तह र उपभोक्ताको साझेदारीमा 
व्र्वस्थापन गररन े राविर् वनको कुन ै भाग सम्झन ु
पछय । 

(ङ१) “सामदुावर्क वन” भन्त् नाले सामवुहक वहतका लागग वन 
सम्बर्द्यन प्रणाली अवलम्बन गरी वनको ववकास, 

संरक्षण र उपर्ोग गनय दफा ३० बमोश्जम सामदुावर्क 
वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्त्तरण गररएको राविर् 
वन सम्झन ुपछय । 

(ि१) “सावयजगनक जग्गा” भन्त् नाले सावयजगनक प्रर्ोजनको 
लागग िलुा रहेका परापूवय कालदेश्िका घर, जग्गा, 
ढल वा बाटो, कुवा, पाँधेरो, पानीघाट, इनार, पोिरी तथा 
त्र्सको डील, गाईवस्त ुगनकाल्न ेगनकास, गौिर, िकय , 
श्िहान, मसानघाट, समागधस्थल, कब्रस्थान रहेको 
जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धाम, उपासनास्थल, स्मारक, 

मठ, मश्न्त्दर, िैत्र्, गमु्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, 

कव्रस्थान, गगजायघर, िोक, डबली, िौतारी वा सो रहेको 
जग्गा, हाट, मेला, सावयजगनक रूपमा मनोरञ् जन गने वा 
िेलकुद गने ठाउाँ रहेको जग्गा, सावयजगनक प्रर्ोजनको 
लागग कसैले प्रदान गरेको गनजी जग्गा वा नेपाल 

सरकार वा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूिना प्रकाशन 
गरी सावयजगनक जग्गा भनी तोकी ददएको अन्त्र् जग्गा 
सम्झन ुपछय । 
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(छ१) “गसमसार” भन्त् नाले भगूमगत जलस्रोतबाट वा वषायतका 
कारण पानीको पररमाण रहन ेवा प्राकृगतक वा मानव 
गनगमयत, स्थार्ी वा अस्थार्ी, जमेको वा बगेको, स्वच्छ 
वा नगुनलो पानी भएको धावपलो जगमन (स्वाम्प), 
दलदले जगमन (मासय), नदीबाट प्रभाववत जगमन 
(ररभराइन फ्लडप्लेन), ताल (लेक), पोिरी (पोण्ड) र 
जलभण्डार क्षते्र (वाटर स्टोरेज एररर्ा) समेतलाई 
जनाउाँछ। 

(ज१) “स्थानीर् तह” भन्त् नाले गााँउपागलका वा 
नगरपागलकालाई सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद – २ 

राविर् वनको भ-ूउपर्ोग तथा सीमा गनधायरण सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

३. राविर् वनको भ-ूउपर्ोग: (१) सामान्त्र्तर्ा राविर् वनको भ-ूउपर्ोग 
पररवतयन गररने छैन।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि भएतापगन प्रदेश 

तथा स्थानीर् तहमा ववकासका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ् िालन 
गने प्रर्ोजनका लागग ववकल्पहरु वव लेषण गदाय राविर् वनको कुनै 
भाग प्रर्ोग गनुयपने देश्िएमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष 
अनरुोध गरी स्वीकृगत प्राप्त भएमा राविर् वनको कुनै क्षेत्रको भ-ू

उपर्ोग गनय सक्नेछ ।  

(३) राविर् वन क्षते्रको भ–ूउपर्ोग सम्बन्त्धी व्र्वस्था संघीर् 
वन ऐन बमोश्जम हनुछे । 
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४. राविर् वनको गसमाना लगाउन सवकने : प्रदेश सरकारको सहमतीमा 
गडगभजनल वन अगधकृतले र्स पररच्छेदको अगधनमा रही प्रदेश 
गभत्रको आफ्नो क्षेत्रागधकारमा पने राविर् वनको गसमा गनधायरण गनय 
सक्नेछ। 

५. जग्गा प्राप्त गनय सक्ने: (१) दफा ४ बमोश्जम राविर् वनको गसमाना 
छुट्याउाँदा सो वन वा त्र्स्को गसमानाको संरक्षणका गनश्म्त गडगभजनल 
वन अगधकृतले सो वन गभत्रको वा सो वनको गसमानासाँग जोगडएको 
सावयजगनक वा कुनै व्र्श्क्त वा संस्थाको गनजी जग्गा र सो जग्गामा 
बनेको घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्त्र् भौगतक संरिना समेत वनको 
गसमाना गभत्र पारी छुट्याउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम वनको गसमाना छुट्याउाँदा 
गडगभजनल वन अगधकृतले त्र्स्तो जग्गा प्राप्त गने कुराको सावयजगनक 
सूिना सम्बश्न्त्धत व्र्श्क्त वा संस्थाको घर दैलोमा, सम्बश्न्त्धत 

गाउाँपागलका वा नगरपागलकाको कार्ायलर्मा र सो जग्गा भएको 
स्थानमा सबैले देख् न ेगरी टााँस गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जमको सूिनामा देहार्का वववरणहरु 
समेत िलुाउन ुपनेछाः– 

(क)  प्राप्त गररन ेजग्गा वा घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्त्र् 
भौगतक संरिनाले ओगटेको क्षेत्रफल र िारवकल्ला 
तथा जग्गाको वकगसम, 

(ि)  त्र्स्तो जग्गामा हकदैर्ा भएको वा भोगिलन 
गरररहेका सरोकारवाला व्र्श्क्त वा  संस्थाले उक्त 
सूिना टााँस भएको गमगतले बाटोको म्र्ाद बाहेक 
पन्त्र ददनगभत्र गडगभजनल वन अगधकृत समक्ष 
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आफ्ना हकभोगका प्रमाण सवहत क्षगतपूगतयको 
मागदाबी गरी दरिास्त ददन आउन ुपने र सो म्र्ाद 

गभत्र दरिास्त ददन नआएमा पगछ कुनै उजूर लाग्न े
छैन भन्त् ने ब्र्होरा । 

६. घर जग्गा प्राप्त गने कुरामा उजूर गने: (१) दफा ५ को उपदफा 
(२) बमोश्जम जग्गा, घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्त्र् भौगतक संरिना प्राप्त 
गररन ेकुराको सूिना प्रकाशन र टााँस भएकोमा सो सूिनामा श्िि 

नबझु्न ेसरोकारवाला व्र्श्क्त वा संस्थाले सो सूिना प्रकाशन र टााँस 
भएको गमगतले बाटोको म्र्ाद बाहेक पन्त्र ददनगभत्र गनदेशनालर्मा 
उजूर ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम परेको उजूरीमा आवर्क 
जााँिबझु गरी गनदेशनालर्ले गनणयर् गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम गनदेशनालर्ले गरेको गनणयर् 
उपर श्िि नबझु्न े व्र्श्क्त वा संस्थाले त्र्स्तो गनणयर्को सूिना 
पाएको गमगतले पैंतीस ददनगभत्र सम्बश्न्त्धत उच्ि अदालतमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

७. मआुब्जा वा क्षगतपूगतय रकम गनधायरण र ववतरण : (१) र्स पररच्छेद 
अन्त्तगयत प्राप्त गररन े घर, छाप्रो र जग्गाको मआुब्जा वा क्षगतपूगतय 
रकमको गनधायरण जग्गा प्रागप्त सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोश्जम 
गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम मआुब्जा वा क्षगतपूगतयको रकम 
गनधायरण भएपगछ गडगभजनल वन अगधकृतले त्र्स्तो रकम गलन 
आउन ुभनी सरोकारवालालाई सूिना ददन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोश्जम गनधायरण गररएको मआुब्जा वा 
क्षगतपूगतयको रकम गडगभजनल वन अगधकृतले सरोकारवालालाई 
सरकारी कोषबाट ददन ुपनेछ । 

(४) वन गसमाना गभत्र परेको जग्गा र सो जग्गामा रहेको 
घर, छाप्रो टहरो र अन्त्र् भौगतक  संरिना समेतको प्रागप्त सम्बन्त्धी 
अन्त्र् व्र्वस्था जग्गा प्रागप्त सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोश्जम 
हनुेछ। 

८. कब्जामा गलने: दफा ७ को उपदफा (२) बमोश्जम क्षगतपूगतयको रकम 
गनधायरण भएको सूिना ददएपगछ उक्त जग्गा र सो जग्गामा रहेको 
घर, छाप्रो टहरो र अन्त्र् भौगतक संरिना गडगभजनल वन अगधकृतले 
कब्जामा गलन सक्नेछ र सो गमगतदेश्ि उक्त घर जग्गा नेपाल 
सरकारको स्वागमत्वमा हनुछे । 

९. राविर् वनको गसमानागभत्र गनजी जग्गा र सो जग्गामा रहेको घर, 
छाप्रो टहरो र अन्त्र् भौगतक संरिना पानय र प्राप्त गनयमा प्रगतबन्त्ध: 
र्स पररच्छेदमा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन कुन ैगनजी 
जग्गा र सो जग्गामा रहेको घर, छाप्रो टहरो र अन्त्र् भौगतक संरिना 
राविर् वनको गसमाना गभत्र पादाय वा त्र्स्तो जग्गा र सो जग्गामा 
रहेको घर, छाप्रो टहरो र अन्त्र् भौगतक संरिना प्राप्त गदाय देहार्मा 
लेश्िएको कुराहरुका अगधनमा रही गनुय पनेछाः– 

(क) राविर् वन बावहर ररतपूवयक दताय, आवाद भैसकेको 
गनजी जग्गा र त्र्स्ता जग्गामा घर  बनेको भए सो 
समेत राविर् वन वा त्र्सको गसमानाको संरक्षणका 
लागग प्राप्त गनय अत्र्ावर्क भएमा बाहेक प्राप्त 
गररन ेछैन, 
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(ि) राविर् वनको गसमा गनधायरण गदाय प्रदेश सरकारको 
गसफाररशमा गनधायरण गररनेछ। 

१०. अदालत सरहको अगधकार हनु:े र्स पररच्छेद बमोश्जम आफू समक्ष 
पेश हनु आएको कुन ै कुराको गनणयर् गनयका लागग सरोकारवाला 
व्र्श्क्तहरु र गनजहरुको साक्षीहरुलाई श्झकाउने, बझु्ने, बर्ान गराउने, 
म्र्ाद, तारेि ददन ेर गनजहरुबाट गलित गराउन ेसमेत गडगभजनल 
वन अगधकृत र जग्गा प्रागप्त सम्बन्त्धी प्रिगलत कानूनमा तोवकएको 
सगमगतलाई कानून बमोश्जम अदालतले पाए सरहको अगधकार हनुेछ। 

११. गनजी जग्गाको लगत कट्टा गने: (१) कुनै व्र्श्क्तको गनजी जग्गा 
प्राप्त गरी राविर् वनगभत्र पारी छुट्याइएपगछ त्र्सरी प्राप्त गररएको 
गनजी जग्गाको वकिा नम्बर, क्षेत्रफल, सााँध, वकल्ला, मौजा आदद सबै 
वववरण िोली गडगभजनल वन अगधकृतले सम्बश्न्त्धत मालपोत कार्ायलर् 
र स्थानीर् तहमा लगत कट्टाको लागग लेिी पठाउन ुपनेछ र सो 
बमोश्जम मालपोत कार्ायलर्ले जग्गाको लगत र स्थानीर् तहले करको 
लगत कट्टा गरी सोको जानकारी गडगभजन वन कार्ायलर्लाई ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम लगत कट्टा भएको जग्गाको 
वववरण गडगभजन वन कार्ायलर्ले गनदेशनालर्, मन्त्त्रालर् र सम्बश्न्त्धत 
संघीर् मन्त्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम लगत कट्टा हनु ेजग्गाको धनीले 
सो जग्गा राविर् वनगभत्र पारी छुट्याएको गमगतदेश्ि सो जग्गाको 
मालपोत वा अरु कुन ैवकगसमको कर बझुाउन ुपने छैन । 
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१२. बल प्रर्ोग गनय सक्ने: गडगभजनल वन अगधकृतले र्स ऐन बमोश्जम 
वनको गसमा गनधायरण गदाय कसैले बाधा अवरोध गरेमा आवर्कता 
अनसुार बल प्रर्ोग गनय सक्नेछ। 

१३. वस्ती स्थानान्त्तरण गनय सक्ने: (१) राविर् वनको संरक्षणका लागग 
कुनै वस्ती वा गाउाँ न ै स्थानान्त्तरण गनय आवर्क ठानेमा प्रदेश 
सरकारले र्स पररच्छेद बमोश्जमको प्रकृर्ा अपनाई त्र्स्तो बस्ती वा 
गाउाँ स्थानान्त्तरण गनय सक्नछे । 

तर रुि भएको कुन ैपगन वन क्षेत्र बसोबास वा पनुयवासको लागग 
प्रर्ोग गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम स्थानान्त्तरण हनु ेवस्ती अन्त्र्त्र 
वन क्षेत्रमा नै राख् न ुपने भएमा प्रदेश सरकारले स्थानान्त्तरण हनु े
समदुार् र नेपाल सरकारको सहमगतमा आवर्क गनणयर् गनय 
सक्नेछ। 

१४. वन क्षते्रको जग्गा दताय गनय नहनुे: (१) राविर् वनगभत्रको जग्गा 
कसैले पगन दताय गनय वा गराउन हुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा लेश्िएको जग्गा दताय गरे गराएको 
भएमा त्र्सरी दताय भएको आधारमा त्र्स्तो जग्गा दाबी गनय पाईन े
छैन र त्र्स्तो दताय स्वताः बदर हनुेछ । 

(३) र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्त्दा अश्घ कसैले राविर् वनको कुनै 
भाग नेपाल सरकारको स्वीकृगत बेगर गैरकानूनी रुपले दताय गराएको 
रहेछ भने त्र्स्तो दताय पगन र्ो ऐन प्रारम्भ भए पगछ स्वताः बदर 
हनुेछ र त्र्स्ता दतायको लगत कट्टा गररनछे । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोश्जम दताय बदर भएको जग्गाको 
लगत कट्टा गनय गडगभजनल वन अगधकृतले सम्वश्न्त्धत मालपोत 
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कार्ायलर्लाई र करको लगत कट्टा गनय स्थानीर् तहलाई तत्काल 
लेिी पठाउन ुपनेछ । लगतकट्टा गनय लेिी आएको सात ददनगभत्र 
मालपोत कार्ायलर् र स्थानीर् तहले लगतकट्टा गरी सोको जानकारी 
गडगभजन वन कार्ायलर्लाई ददन ुपनेछ । गडगभजन वन कार्ायलर्ले 
लगत कट्टा भएको वववरण गनदेशनालर् र मन्त्त्रालर्मा लेिी पठाउन ु
पनेछ । 

१५. राविर् वनमा कुनै व्र्श्क्तलाई हक प्राप्त नहनुे: र्स ऐन बमोश्जम 
पट्टा, पजुी वा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा 
सहगुलर्त प्राप्त गरेकोमा बाहेक कुनै व्र्श्क्तलाई राविर् वनमा कुन ै
वकगसमको हक वा सहगुलर्त प्राप्त हनुे छैन । 

१६. राविर् वन क्षते्रमा प्रवेश गनषेध: (१) वन संरक्षणको दृवष्टकोणबाट 
आवर्क देश्िएमा गडगभजनल वन अगधकृतले राविर् वनको कुन ै
भागमा गनश् ित समर्का लागग सावयजगनक सूिना प्रकाशन गरी प्रवेश 
गनषेध गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम प्रवेश गनषेध गदाय मागनस बसोबास 
गरेको वस्ती क्षेत्रमा परापूवयकाल देश्ि प्रर्ोग हदैु आएको बाटो 
आवतजावतको लागग तोवकददन सक्नेछ ।  

१७. राविर् वनको भ-ूउपर्ोग र्ोजना लागू गनय सक्ने: नेपाल सरकारको 
स्वीकृगतमा प्रदेश सरकारले वनको संरक्षण, व्र्वस्थापन एवं 
वातावरण तथा ववकास बीिको सन्त्तलुन माफय त ददगो गबकासका 
लक्ष्र् प्रागप्तका लागग कुन ैिास वन क्षेत्रमा तोवकए बमोश्जम भ-ू

उपर्ोग र्ोजना लागू गनय वा गराउन सक्नछे ।  

१८. राविर् वनको व्र्वस्थापन: (१) प्रदेशगभत्रको राविर् वनको 
व्र्वस्थापन र्स ऐन बमोश्जम हनुेछ । 
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(२) गडगभजनल वन अगधकृतले राविर् वन क्षेत्रको व्र्वस्थापन 
गदाय उपर्कु्त वन सम्बर्द्यन प्रणाली अपनाई स्वीकृत वन व्र्वस्थापन 
कार्यर्ोजनाको अगधनमा रही सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वन, िक्ला वन, 

साझेदारी वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामदुावर्क वन, धागमयक वन, 
कबगुलर्ती वन वा र्स्तै अन्त्र् वन व्र्वस्थापन पर्द्गत अवलम्बन गनुय 
पनेछ । 

(३) प्रदेश सरकारले आवर्क ठानमेा एउटा वन व्र्वस्थापन 
पर्द्गत माफय त व्र्वश्स्थत राविर् वनको केही भाग वा पूरै भागलाई 
कुनै अको वन व्र्वस्थापन पर्द्गत अपनाई व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ। 

(४) राविर् वनको व्र्वस्थापन गदाय वन्त्र्जन्त्तकुो संरक्षणका 
लागग उपर्कु्त वक्रर्ाकलापहरु स्वीकृत वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजनामा 
समावशे गरी सञ् िालन गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोश्जमको वन व्र्वस्थापन पर्द्गत 
अवलम्बन गदाय गडगभजनल वन अगधकृतले तोवकए बमोश्जम वन 
व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार गरी स्वीकृत गरी गराई कार्ायन्त्वर्न 
गनय गराउन ुपनेछ । 

१९. वनक्षते्र गभत्र संरिना गनमायण गनय नहनु:े  पर्ायपर्यटन कार्यका लागग 
स्वीकृत कार्यर्ोजनामा उल्लेि भए बाहेक कुनै प्रकारको सडक, 

िेलमैदान, हाटबजार, टावर, मश्स्जत, ििय, गमु्बा, मठमश्न्त्दर वा र्स्तै 
अन्त्र् संरिनाहरु गनमायण गनय पाइने छैन ।  

२०. गसमसार क्षते्रको व्र्वस्थापन: राविर् वन क्षेत्र गभत्रको गसमसार क्षेत्रको 
संरक्षण संवर्द्यन, प्रवर्द्यन र  व्र्वस्थापन प्रिगलत कानून बमोश्जम 
हनुेछ ।  
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पररच्छेद – ३ 

प्रदेश सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 
 

२१. प्रदेश सरकारर्द्ारा व्र्वश्स्थत वनको व्र्वस्थापनाः (१) नेपाल 
सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीगतक र्ोजनाको अगधनमा रही 
मन्त्त्रालर्ले प्रदेश सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वनको कुन ै भागलाई 
व्र्वस्थापन गनय त्र्स्तो वनको गसमािन गरी वन व्र्वस्थापन 
कार्यर्ोजना स्वीकृत गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना 
तजुयमा गरी गडगभजनल वन अगधकृतले स्वीकृगतको लागग वन 
गनदेशनालर्मा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्जम प्राप्त कार्यर्ोजना स्वीकृगतको लागग 
वन गनदेशनालर्ले रार् सवहत मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोश्जम प्राप्त कार्यर्ोजनामा आवर्क 
पररमाजयन गनुय पने भए सो समेत गरी वा गनय लगाई मन्त्त्रालर्ले 
स्वीकृत गनेछ । 

(५) र्स ऐनमा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन वन 
संरक्षण क्षेत्र, सामदुावर्क वन, साझेदारी वन, िक्ला वन, धागमयक 
वन, कवगुलर्ती वन बाहेकका प्रदेशगभत्रका अन्त्र् राविर् वन, प्रदेश 
सरकारर्द्ारा व्र्वश्स्थत वनको रुपमा व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद – ४ 

िक्ला वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

२२. िक्ला वन: (१) वनको उत्पादकत्व वृवर्द् गने प्रर्ोजनका लागग 
मन्त्त्रालर्ले प्रदेश सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वनको कुन ै भागलाई 
िारवकल्ला तोकी िक्ला वनको रुपमा व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम व्र्वस्थापन गररने िक्ला वन 
मन्त्त्रालर्ले तोवकए बमोश्जम प्रगतस्पधायको आधारमा तोवकएको 
अवगधका लागग गनजी तथा सरकारको पूणय वा आंश्शक स्वागमत्वमा 
रहेका सङ्गदठत संस्थाहरुसाँगको साझेदारीमा समते व्र्वस्थापन गनय 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्जम िक्ला वनको 
व्र्वस्थापनका लागग गडगभजन वन कार्ायलर्ले कार्यर्ोजना तर्ार गरी 
गनदेशनालर् माफय त मन्त्त्रालर्मा पेश गनुय पनेछ । पेश हनु आएको 
कार्यर्ोजनामा मन्त्त्रालर्ले आवर्कता अनसुार पररमाजयन गरी 
स्वीकृत गनेछ । त्र्स्तो कार्यर्ोजना गडगभजन वन अगधकृतले 
कार्ायन्त्वर्न गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्जम साझेदारीमा व्र्वस्थापन गररने 
िक्ला वनको लागत तथा वन पैदावारको बााँडफााँड तोवकए बमोश्जम 
हनुेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोश्जम व्र्वस्थापन गररने िक्ला वनको 
व्र्वस्थापन कार्यमा कार्यर्ोजना ववपरीत कार्य गरी वन क्षते्रको हानी 
नोक्सानी गरेमा, वन तथा वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल असर 
पने वक्रर्ाकलाप भएको पाइएमा मन्त्त्रालर्को स्वीकृगत गलई 
गडगभजनल वन अगधकृतले साझेदारलाई हटाउन सक्नेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोश्जम साझेदारलाई हटाउन ुपूवय सफाइ 
पेश गने मौका ददनपुनेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोश्जमको हानी नोक्सानी भएको पाइएमा 
हटाइएका साझेदारलाई राविर् वनमा कसूर गरे सरह कारबाही 
हनुेछ। 

(८) उपदफा (५) बमोश्जम साझेदारबाट हटाउाँदैमा उपदफा 
(७) बमोश्जम राविर् वनको कसूरमा कारबाही गनय बाधा परेको 
मागनन ेछैन । 

(९) उपदफा (२) बमोश्जम साझेदारीमा व्र्वस्थापन गररने 
िक्ला वन त्र्स्तो अवगध समाप्त भएपगछ स्वताः प्रदेश सरकारको 
स्वागमत्वमा आउनेछ । 

 

पररच्छेद - ५ 

साझेदारी वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

२३. साझेदारी वन: (१) प्रदेश गभत्रको राविर् वनको कुनै भागलाई 
देहार्का उद्देर्हरु प्रागप्तका लागग गडगभजन वन कार्ायलर्, स्थानीर् 
तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा तोवकए बमोश्जम साझेदारी वनको 
रुपमा व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ।  

(क) वनको ववकास र वन सम्बर्द्यन प्रणालीमा आधाररत 
ददगो व्र्वस्थापन गरी अथयतन्त्त्रमा टेवा परु्र र्ाउन, 

(ि) वनक्षेत्रको नश्जकै वा टाढा रहेका परम्परागत 
उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई 
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त्र्स्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूगतयको 
व्र्वस्था गनय, 

(ग) वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अगभवृवर्द् गनय तथा िाली 
क्षेत्रको उपर्ोग गनय, 

(घ) जैववक ववववधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र 
सम्बर्द्यन गनय, 

(ङ) स्थानीर् जनताको जीववकोपाजयनमा सधुार ल्र्ाउन। 

(२) साझेदारी वनको व्र्वस्थापनका लागग स्थानीर् तह तथा 
साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामशयमा गडगभजनल वन अगधकृतले 
कार्यर्ोजना तर्ार गरी गनदेशनालर् समक्ष पेश गनेछ र प्रदेश वन 
गनदेशकले त्र्स्तो कार्यर्ोजना स्वीकृत गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्जम स्वीकृत भएको कार्यर्ोजना लागू 
गने दावर्त्व गडगभजन वन कार्ायलर्, स्थानीर् तह र साझेदारी वन 
उपभोक्ता समूहको हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोश्जमका साझेदारहरुले कार्यर्ोजना 
बमोश्जम कार्य सञ् िालन गनय नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेिनीर् 
प्रगतकूल असर पने कुनै कार्य गरेमा वा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्त्तगयत 
वनेको गनर्म बमोश्जम पालन गनुयपने शतयहरु पालन नगरेमा 
मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो साझेदारी वनको व्र्वस्थापन पर्द्गत अन्त्त्र् गनय 
सक्नेछ र सो वन स्वताः प्रदेश सरकारर्द्ारा व्र्वश्स्थत वनको रुपमा 
व्र्वस्थापन हनुछे । 

 तर त्र्सरी उपभोक्ता समूहको दताय िारेज गरी साझेदारी 
वन वफताय गने गनणयर् गनुय अश्घ त्र्स्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो 
सफाई पेश गने मनागसव मौका ददईनेछ ।  
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२४. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनय सक्ने: साझेदारी वनको 
ववकास र संरक्षणको लागग उपभोक्ताको तफय बाट आवर्क व्र्वस्था 
गनय एवं त्र्स्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हनु े वनपैदावरको 
व्र्वस्थापन गनय साझेदारी वन व्र्वस्थापन क्षेत्रगभत्र पने सम्बश्न्त्धत 
परम्परागत उपभोक्ताहरुले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनय 
सक्नेछन ्। 

२५. साझेदारी वनको वन पैदावार उपर्ोग तथा गबवक्रववतरण: (१) 
साझेदारी वनबाट उत्पाददत काठ, दाउरा र गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको 
बााँडफााँड तोवकए बमोश्जम हनुेछ ।  

(२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्र्वस्थापन 
कार्यर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नबाट सो समूहलाई प्राप्त हनुे वनपैदावार 
आन्त्तररक िपतका लागग प्राथगमकता ददई बााँकी रहेको वनपैदावार 
मात्र समूह बावहर ववक्री ववतरणका लागग छुट्याउन सक्नछे। 

(३) साझेदारी वनबाट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त 
हनुे वनपैदावार गबक्रीववतरणबाट प्राप्त रकम मध्र्े कम्तीमा तीस 
प्रगतशत रकम वनको ववकास, संरक्षण र व्र्वस्थापनमा ििय गरी 
बााँकी रहेको रकमको कम्तीमा पिास प्रगतशत रकम सम्बश्न्त्धत 
स्थानीर् तहसाँग समन्त्वर् गरी गररवी न्त्रू्नीकरण, मवहला सशश्क्तकरण 
तथा उद्यम ववकास कार्यमा ििय गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्जम ििय गरी बााँकी रहेको रकम 
उपभोक्ता समूहको वहतमा ििय गररनेछ ।  
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पररच्छेद – ६ 

वन संरक्षण क्षते्र सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

२६. वन संरक्षण क्षते्र: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश गभत्रको राविर् वनको 
देहार्को कुनै भाग तथा सम्बश्न्त्धत भ-ूपररधीर् क्षेत्रको िारवकल्ला 
िलुाई प्रदेश राजपत्रमा सूिना प्रकाशन माफय त वन संरक्षण क्षेत्र 
घोषणा गनय सक्नेछ:  

(क) प्रादेश्शक र राविर् तथा अन्त्तरायविर् दृवष्टकोणले 
वातावरणीर्, पाररश्स्थगतकीर्, वैज्ञागनक वा सााँस्कृगतक 
महत्वको क्षते्र,  

(ि) भ ू तथा जलाधार संरक्षणको वहसाबले संवदेनशल 
देश्िएको क्षेत्र, 

(ग) संरश्क्षत क्षेत्र बावहर रहेका वन, वनस्पगत, जैववक 
मागय तथा वन्त्र्जन्त्तकुो संरक्षण तथा व्र्वस्थापन 
गनय आवर्क रहेको क्षेत्र, वा  

(घ) पर्ायपर्यटनको ववकास गनय उपर्कु्त देश्िएको क्षेत्र। 

(२) स्वीकृत भएको कार्यर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्न उपभोक्ता समूह 
र स्थानीर् तह लगार्तका सरोकारवालाहरुसाँग समन्त्वर् गरी गडगभजन 
वन कार्ायलर्ले गनेछ । 

(३) वन संरक्षण क्षेत्रको व्र्वस्थापनका लागग तोवकए 
बमोश्जमको संस्थागत संरिना स्थापना गनय सवकनेछ ।  

स्पष्टीकरण: र्स दफाको प्रर्ोजनको लागग "भ-ूपररधीर् क्षते्र" भन्त् नाले 
वन तथा वनसाँग अन्त्तर सम्बश्न्त्धत समदुार्, क्षते्र, नदी प्रणाली तथा 
प्राकृगतक स्रोत समतेलाइय सम्झन ुपछय ।  
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२७. वन संरक्षण क्षते्रको व्र्वस्थापन: (१) वन संरक्षण क्षेत्रको 
अवश्स्थगतका आधारमा एक वा सोभन्त्दा बढी वन व्र्वस्थापन पर्द्गत 
अवलम्बन गनय सवकनछे । 

(२) र्स ऐनमा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भए तापगन 
वन संरक्षण क्षेत्रगभत्र कार्ायन्त्वर्न भई रहेका ववद्यमान वन व्र्वस्थापन 

पर्द्गत समेतलाई अवलम्बन गरी वन व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना तजुयमा 
गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम वन संरक्षण क्षते्रको 
व्र्वस्थापनबाट प्राप्त हनु ेलाभांशको बााँडफााँट राविर् प्राकृगतक स्रोत 
तथा ववि आर्ोग सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोश्जम हनुछे। 

२८. वन संरक्षण क्षते्रको कार्यर्ोजना स्वीकृगत: (१) गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले वन संरक्षण क्षेत्रको कार्यर्ोजना तजुयमा गदाय 
आवर्कताको आधारमा एक वा एक भन्त्दा वढी वन संरक्षण, 
व्र्वस्थापन पर्द्गतमा आधाररत भई तर्ार गनुय पनेछ र त्र्स्तो 
कार्यर्ोजना स्वीकृगतका लागग गनदेशनालर्मा पेश गनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम पेश भएको कार्यर्ोजना 
गनदेशनालर्ले रार् सवहत मन्त्त्रालर्मा पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम पेश भएको कार्यर्ोजना 
मन्त्त्रालर्ले स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(४) स्वीकृत भएको कार्यर्ोजना गडगभजनल वन अगधकृतले 
आफ्नो कार्य क्षते्रमा लागू गनेछ । 
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२९. वन संरक्षण क्षते्रमा रुपान्त्तरण हनुे: (१) र्ो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका 
बित कार्म रहेको संरश्क्षत वनहरु र्ो ऐन प्रारम्भ भएपगछ स्वत: 
वन संरक्षण क्षते्रमा रुपान्त्तरण भएको मागननछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्त्तरण 
हुाँदा र्ो ऐन प्रारम्भ भएको  बित कार्म रहेको वन व्र्वस्थापन 
पर्द्गतमा प्रगतकूल असर परेको मागनने छैन ।  

 

पररच्छेद - ७ 

सामदुावर्क वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

३०. सामदुावर्क वन हस्तान्त्तरण गने : (१) उपभोक्ता समूहले उपभोक्ताको 
माग बमोश्जम उपर्कु्त वन सम्बर्द्यन प्रणालीमा आधाररत कार्यर्ोजना 
तर्ार गरी वनको ववकास, संरक्षण, उपर्ोग, व्र्वस्थापन गनय समूहगभत्र 
स्वतन्त्त्र रुपले तथा समूह बावहर प्रगतस्पधायत्मक रुपमा वनपैदावारको 
मूल्र् गनधायरण गरी गबक्री ववतरण गनय पाउन ेगरी गडगभजनल वन 
अगधकृतले राविर् वनको कुन ै भाग तोवकए बमोश्जम सामदुावर्क 
वनको रुपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्त्तरण गनय सक्नेछ । त्र्सरी 
सामदुावर्क वन हस्तान्त्तरण गदाय गडगभजनल वन अगधकृतले 
सामदुावर्क वन हस्तान्त्तरणको प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लागग गडगभजनल वन 
अगधकृतले उपभोक्ताहरुलाई पररिालन गरी तोवकए बमोश्जमको 
उपभोक्ता समूह गठन गनय र कार्यर्ोजना तर्ार गनय आवर्क 
प्राववगधक, आगथयक तथा क्षमता अगभवृवर्द्मा सहर्ोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 
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(३) उपभोक्ता समूहले सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको परामशयमा 
सामदुावर्क वनको वन पैदावार गबक्री तथा उपर्ोग सम्बन्त्धी वावषयक 
कार्यर्ोजना बनाई सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहबाट स्वीकृत गराउन ु
पनेछ। त्र्सरी बनाएको कार्यर्ोजना कार्ायन्त्वर्न गनुय अश्घ उपभोक्ता 
समूहले सोको जानकारी गडगभजनल वन अगधकृतलाई ददन ुपनेछ । 

३१. सामदुावर्क वनको कार्यर्ोजना : (१) उपभोक्ता समूहले स्थानीर् 
तहसाँग समन्त्वर् गरी वन सम्बर्द्यनमा आधाररत वन व्र्वस्थापन 
कार्यर्ोजना तर्ार गरी गडगभजनल वन अगधकृतबाट स्वीकृत गराई 
लागू गनुय पनेछ । 

(२) सामदुावर्क वनको कार्यर्ोजनाको अवगध बढीमा दश 
वषयको हनुछे । 

३२. ववधान तथा कार्यर्ोजना संशोधन : उपभोक्ता समूहले ववधान तथा 
सामदुावर्क वन व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्यर्ोजनामा आवर्कता 
अनसुार समर्ानकूुल संशोधन तथा पररमाजयन गनुय परेमा सम्बश्न्त्धत 
स्थानीर् तहसाँगको समन्त्वर् गरी गडगभजनल वन अगधकृतबाट ववधान 
तथा कार्यर्ोजना स्वीकृत गराई लागू गनुय पनेछ ।  

३३. सामदुावर्क वन वफताय गलन सवकने : (१) र्स पररच्छेद बमोश्जम 
हस्तान्त्तरण गररएको सामदुावर्क वनमा उपभोक्ता समूहले कार्यर्ोजना 
बमोश्जम कार्य सञ् िालन गनय नसकेमा वा कार्यर्ोजना ववपरीत काम 
गरेमा वा वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल असर पने कुनै कार्य 
गरेमा वा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्त्तगयत बनकेा गनर्म उल्लंघन गरेमा 
गडगभजनल वन अगधकृतले तोवकए बमोश्जम त्र्स्तो उपभोक्ता समूहको 
दताय िारेज गनय र त्र्स्तो सामदुावर्क वन वफताय गलन े गनणयर् गनय 
सक्नेछ ।  
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तर त्र्सरी उपभोक्ता समूहको दताय िारेज गरी सामदुावर्क वन वफताय 
गलने गनणयर् गनुयअश्घ सम्बश्न्त्धत उपभोक्ता समूहलाई सफाई पेश गने 
मौका ददइनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम गडगभजनल वन अगधकृतले गरेको 
गनणयर् उपर श्िि नबझु्न ेउपभोक्ता समूहले पैंतीस ददनगभत्र गनदेशक 
समक्ष उजूर गनय सक्नेछ । त्र्स्तो उजूरी उपर गनदेशकले गरेको 
गनणयर् अश्न्त्तम हनुेछ। 

३४. सामदुावर्क वन पनु: हस्तान्त्तरण गनय सवकन े: (१) दफा ३३ को 
उपदफा (१) बमोश्जम कुन ैसामदुवर्क वन वफताय गलने गनणयर् उपर 
सोही दफाको उपदफा (२) बमोश्जम उजरुी परी गनदेशकबाट त्र्स्तो 
गनणयर् बदर भएमा गडगभजनल वन अगधकृतले त्र्स्तो सामदुावर्क वन 
साववककै उपभोक्ता समूहलाई पनुाः स्तान्त्तरण गनय सक्नछे ।  

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) बमोश्जमको गनणयर् उपर सो 
दफाको उपदफा (२) बमोश्जम उजूरी नपरेमा वा त्र्स्तो उजूरी परी 
गनणयर् सदर भएमा गडगभजनल वन अगधकृतले दफा ३१ बमोश्जमको 
प्रकृर्ा पूरा गरी उपभोक्ता समूह पनुयगठन गरी सो सामदुावर्क वन 
हस्तान्त्तरण गनुय पनेछ। 

३५. ववधान तथा कार्यर्ोजना ववपरीत काम गनेलाई हनु ेसजार् : (१) 
सामदुावर्क वनमा कुन ै उपभोक्ताले कार्यर्ोजना ववपरीत हनु े कुन ै
काम गरेमा गनजलाई सम्बश्न्त्धत उपभोक्ता समूहले समूहको स्वीकृत 
ववधान र कार्यर्ोजना बमोश्जम सजार् गनुय पनेछ ।  

(२) बीस हजारसम्मको सामदुावर्क वनको वन पैदावार गबगो 
हनुे गरी हानी नोक्सानी गने उपभोक्तालाई गबगोसमेत असूल गरी 
गबगो बराबरको रकम क्षगतपूगतयको रुपमा असूल उपर गनुय पनेछ। 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, भाद्र २८ गत,े २०७८ साल (संख्या १ 
 

29 

तर बीसहजारभन्त्दा बढीको वन पैदावार हानीनोक्सानी गने उपभोक्ता 
वा उपभोक्ता समूहका सदस्र्भन्त्दा बावहरको व्र्श्क्त भएमा राविर् 
वनमा कसूर गरे सरह प्रिगलत कानून बमोश्जमको सजार् हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
उपभोक्ताले कार्यर्ोजना ववपरीत हनु े कुनै काम गरी भएको हानी 
नोक्सानीको आधारमा राविर् वनमा कसूर गरे बमोश्जमको सजार् 
हनु उपभोक्ता समूहबाट गसफाररस भई आएमा वा उजरुी परेमा वा 
प्रगतवदेन प्राप्त भएमा वा उपभोक्ता समूहले कारबाही नगरेमा 
गडगभजनल वन अगधकृतले र्स ऐन बमोश्जम कारबाही अगागड बढाउन 
सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले समूहको स्वीकृत ववधान बमोश्जम नर्ााँ 
उपभोक्ता सगमगत गठन भएपगछ अश्घको सगमगतका पदागधकारीले नर्ााँ 
गठन भएका पदागधकारीलाई पन्त्र ददनगभत्र बरबझुारथ गनुय पनेछ । 
सो बमोश्जम बरबझुारथ नगने पदागधकारीलाई गडगभजनल वन 
अगधकृतले र्स ऐन बमोश्जम कारवाही गनय सक्नेछ । 

(५) सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहका पदागधकारीहरुलाई 
आगथयक वहनागमना सम्बन्त्धी उजरुी परेमा छानगबन गरी अश्न्त्तम टुङ्गो 
नलागेसम्म गडगभजनल वन अगधकृतले समूहको िाता रोक् का गनय 
सक्नेछ । 

३६. सामदुावर्क वनको वनपैदावार गबक्री ववतरण: (१) सामदुावर्क वनको 
कार्यर्ोजना बमोश्जम प्राप्त हनु े वनपैदावार मध्र्े समूहले आफ्ना 
सदस्र्लाई तोवकए बमोश्जम गबवक्रववतरण गरी िपत नभएको 
वनपैदावार तोवकए बमोश्जम समूह बावहर गबक्री ववतरण गनय 
सक्नेछन।्  
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(२) समूहभन्त्दा बावहर गबक्री ववतरण गररएको वनपैदावार 
गबक्रीबाट प्राप्त रकमको बाडफााँट राविर् प्राकृगतक स्रोत तथा ववि 
आर्ोग सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोश्जम हनुेछ । 

३७. वन उद्यम तथा पर्ायपर्यटन कार्यक्रम सञ् िालन गनय सक्ने: (१) 
सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहले गडगभजन वन कार्ायलर्बाट स्वीकृत 
कार्यर्ोजनाले गनददयष्ट गरेको वन उद्यम तथा तोवकए बमोश्जम 
पर्ायपर्यटनका कार्यक्रमहरु आफैं ले वा स्थानीर् तह वा संघसंस्था वा 
गनजी क्षते्र वा सहकारीसाँगको साझेदारीमा तोवकए बमोश्जम सञ् िालन 
गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहले 
पर्ायपर्यटन ववकासका लागग कुल वन क्षते्रको एक सर् हेक्टरसम्मको 
लागग बढीमा पााँि प्रगतशत र एक सर् हेक्टर भन्त्दा बढी भएमा 
बढीमा पााँि हेक्टरसम्म वन क्षेत्र प्रर्ोग गनय सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम पर्ायपर्यटन कार्यक्रम सञ् िालनबाट 
प्राप्त आर्को रकमको बााँडफााँट राविर् प्राकृगतक स्रोत तथा ववि 
आर्ोग सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोश्जम हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोश्जम सञ् िालनमा साझेदारी गरेका 
कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उिरदावर्त्व हस्तान्त्तरण भएको 
मागनन ेछैन ।  

(५) उपदफा (१) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको 
भएतापगन वन उद्यम र पर्ायपर्यटन कार्यक्रम सञ् िालनको क्रममा 
प्रिगलत कानून र वन कार्यर्ोजना ववपरीत भौगतक पूवायधार गनमायण 
गरी वन क्षेत्रको भ-ूउपर्ोग पररवतयन गने वा वनको नोक्सान गने 
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वा वनपैदावारको नोक्सान गने गराउने समूह, व्र्श्क्त वा संघ 
संस्थालाई र्स ऐन बमोश्जम कारबाही हनुेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोश्जम वन उद्यम तथा पर्ायपर्यटन 
कार्यक्रम सञ् िालनको लागग ईजाजत ददने तथा त्र्स्तो कार्यक्रम 
सञ् िालन गने सम्बन्त्धी अन्त्र् व्र्वस्था तोवकए बमोश्जम हनुेछ। 

३८. सहर्ोग गलन सक्ने : सामदुावर्क वन व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्यका 
लागग उपभोक्ता समूहले ववगभन्न सहकारी, संघ संस्था तथा गनजी 
के्षत्रसाँग सहर्ोग गलन ेसम्बन्त्धी व्र्वस्था तोवकए बमोश्जम हनुेछ । 

३९. सामदुावर्क वनमा कवगुलर्ती वन ददन सवकने : (१) समूहले आफ्ना 
उपभोक्ताको आर्आजयनका लागग आफ्नो सामदुावर्क वन तोवकए 
बमोश्जम कार्यर्ोजना बनाई गररबीको रेिामगुनका उपभोक्तालाई 
कवगुलर्ती वनको रुपमा ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कवगुलर्ती वनको कार्यर्ोजना 
गडगभजनल वन अगधकृतले स्वीकृत गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको कवगुलतर्ती वन सामदुावर्क 
वनकै अगभन्न अंगको रुपमा रहनेछ ।  

 

पररच्छेद - ८ 

कवगुलर्ती वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

४०. व्र्वसावर्क कवगुलर्ती वन प्रदान गने : (१) नेपालको संववधानको 
अनसूुिी-६ को बदुा नं. १९ बमोश्जम प्रदेश सरकारले देहार्का 
उद्देर्हरुका लागग राविर् वनको हैगसर्त गबिकेो कुनै भाग तोवकए बमोश्जम 
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सम्झौता गरी प्रिगलत कानून बमोश्जम स्थावपत कुनै उद्योग, समदुार् तथा 
सङ्गदठत संस्थालाई प्रगतस्पधायको आधारमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ : 

(क) वनपैदावारमा आधाररत उद्योगहरुलाई आवर्क 
पने कच्िा पदाथय उत्पादन गनय, 

(ि) वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अगभववृर्द् 
गरी गबक्री ववतरण गनय वा उपर्ोग गनय, 

(ग) वनको संरक्षण र ववकास हनु ेगरी जडीबटुी िेती 
वा कृवष वन वा पश ुफमय (गसल्भोपाष्टर) सञ् िालन 
गनय, 

(घ) वनको संरक्षण र ववकास हनु ेगरी कीट, पतङ्ग तथा 
वन्त्र्जन्त्तकुो फामय सञ् िालन गनय, 

(ङ) वनको संरक्षण र ववकास हनु े गरी पर्ायपर्यटन 
व्र्वसार् सञ् िालन गनय, 

(२) उपदफा (१) मा उश्ल्लश्ित उद्देर्हरुका लागग 
कबगुलर्ती वन गलन िाहन ेप्रिगलत कानून बमोश्जम स्थावपत सङ्गदठत 
संस्था, उद्योग वा समदुार्ले आफूले कबोल गरेको रकम वावषयक 
रुपमा गतनुय पनेछ । 

स्पवष्टकरण: र्स दफाको प्रर्ोजनको लागग “हैगसर्त गबिकेो वन” 

भन्त् नाले बीस प्रगतशत भन्त्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको वन सम्झन ु
पछय । 

४१. व्र्वसावर्क कबगुलर्ती वन प्रदान गने सूिना: (१) गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले तर्ार गरेको कार्यर्ोजनाको आधारमा कबगुलर्ती वन 
उपलब्ध गराउन सवकने वन क्षेत्रको ववषर्मा वन गनदेशनालर्ले 
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प्रगतस्पधायको लागग तोवकए बमोश्जम आवर्क वववरण सवहतको 
सूिना गनकाल्न सक्नेछ । 

(२) प्रिगलत कानून बमोश्जम स्थावपत सङ्गदठत संस्था, उद्योग 
वा समदुार्ले तोवकए बमोश्जमको कार्यर्ोजना सवहत प्रदेश वन 
गनदेशक समक्ष गनवदेन ददन सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम गनवदेन पनय आएमा गनदेशकले 
तोवकए बमोश्जम आवर्क जााँिबझु गरी कवगुलर्ती वन प्रदान गनय 
उपर्कु्त देश्िएमा गसफाररस सवहत मन्त्त्रालर्मा पेश गनुय पनेछ र 
मन्त्त्रालर्ले श्स्वकृत गनेछ। 

४२. व्र्वसावर्क कवगुलर्ती वनको पट्टा: नेपाल सरकारबाट व्र्वसावर्क 
कवगुलर्ती वन ददने गरी स्वीकृगत प्राप्त भएमा गनदेशनालर्ले स्वीकृगत 
प्राप्त भएको गमगतले तीस ददनगभत्र तोवकए बमोश्जम व्र्वसावर्क 
कवगुलर्ती वनको पट्टा सम्बश्न्त्धत सङ्गदठत संस्था वा उद्योग वा 
समदुार्लाई ददन ुपनेछ । 

४३. गररबका लागग कबगुलर्ती वन ददन सवकने: (१) गडगभजनल वन 
अगधकृतले वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी गररबीका रेिामगुन 
रहेका जनताको लागग गररबी न्त्रू्नीकरण गनय तोवकए बमोश्जम समूह 
गठन गरी राविर् वनको हैगसर्त गबिकेो कुनै भाग तोवकए 
बमोश्जमको प्रकृर्ा पूरा गरी कबगुलर्ती वन प्रदान गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम कबगुलर्ती वन प्रदान गदाय 
गडगभजनल वन अगधकृतले आवर्क जााँिबझु गरी त्र्स्तो वन 
कबगुलर्ती वनको रुपमा प्रदान गनय उपर्कु्त देिेमा सोको गनणयर् 
गरी समूहलाई दताय प्रमाणपत्र ददन ु पनेछ । र्सरी प्रदान गररन े
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कबगुलर्ती वनको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्यर्ोजना गडगभजनल वन 
अगधकृतले स्वीकृत गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम प्रदान गररएको कबगुलर्ती वनमा 
कबगुलर्ती वन प्रदान गदायको बित रहेका रुिहरुको स्वागमत्व प्रदेश 
सरकारको हनुेछ । ती रुिहरु संरक्षण गरेवापत सोबाट प्राप्त हनु े
आर्को तोवकए बमोश्जमको वहस्सा कबगुलर्ती वन समूहलाई ददन 
सवकनछे। 

(४) कबगुलर्ती वन प्रदान गरेको कम्तीमा पााँि वषयपगछ 
कबगुलर्ती वन प्रदान गदायको बित रहेका रुिहरु सकेुमा वा ढलेमा 
वा मरेमा उक्त रुिहरुबाट उत्पादन हनु ेकाठ, दाउरा गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले तोवकए बमोश्जम गबक्री ववतरण गरी प्राप्त रकमको पच्िीस 
प्रगतशत सम्बश्न्त्धत कबगुलर्ती वन समूहलाई ददन ुपनेछ र बााँकी 
रकम राविर् प्राकृगतक स्रोत तथा ववि आर्ोग सम्बन्त्धी प्रिगलत 
कानून बमोश्जम हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोश्जम प्रदान गररएको कबगुलर्ती वनमा 
कार्यर्ोजना बमोश्जम समूहले लगाई हकुायएका रुि ववरुवाको 
स्वागमत्व समूहको हनुेछ र समूहले उक्त रुिहरु तोवकए बमोश्जम 
गबक्री ववतरण गनय सक्नछे । 

(६) उपदफा (१) बमोश्जम प्रदान गररने कबगुलर्ती वनका 
लागग आवर्क पने प्राववगधक सहर्ोग गडगभजन वन कार्ायलर्ले 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

४४. कवगुलर्ती वन वफताय गलन सवकन:े कवगुलर्ती वन वफताय गलन सक्न े
सम्बन्त्धी व्र्वस्था र्ो ऐन बमोश्जम हनुेछ । 
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४५. कार्यर्ोजना ववपरीत कार्य गनेलाई सजार्: व्र्वसावर्क कबगुलर्ती 
वनको पट्टावाला वा गररबका लागग कबगुलर्ती वन उपभोक्ता समूह 
वा अन्त्र् कसैले कार्यर्ोजना ववपरीतको कुनै काम गरेमा वा वनमा 
हानी नोक्सानी परु्र र्ाउन ेकार्य गरेमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्श्क्त, संघ, 
संस्था, समूह वा समदुार्लाई राविर् वनमा कसूर गरे सरह सजार् 
हनुेछ। 

 

पररच्छेद - ९ 

धागमयक वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

४६. धागमयक वन हस्तान्त्तरण गनेाः (१) परापूवयकालदेश्िको ऐगतहागसक 
पववत्र धागमयकस्थलको र त्र्स वररपररको वनको संरक्षणका लागग 
प्रिगलत कानून बमोश्जम स्थावपत कुनै धागमयक गनकार्, समूह वा 
समदुार्ले त्र्सको वररपररको प्रदेशको गभत्रको राविर् वन धागमयक 
वनको रुपमा व्र्वस्थापन गनय िाहेमा राविर् वनको गनश् ित भाग 
गडगभजनल वन अगधकृतले धागमयक वनको रुपमा हस्तान्त्तरण गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम धागमयक वन हस्तान्त्तरण गदाय 
उपभोक्ताहरुको परम्परागत हकवहतमा असर नपने व्र्वस्था गमलाउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम संरक्षणको लागग हस्तान्त्तरण 
गररएको कारणले मात्र त्र्स्तो वन त्र्स्तो धागमयक गनकार्, समूह वा 
समदुार्को नाममा हक हस्तान्त्तरण भएको मागनन ेछैन । 

४७. धागमयक वनको कार्यर्ोजना: (१) दफा ४६ बमोश्जमको प्रर्ोजनका 
लागग कुनै धागमयक गनकार्, समूह वा समदुार्ले त्र्स्तो वनको 
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क्षेत्रफल, िार वकल्ला, त्र्स्तो वनमा गररन े कार्यहरु तथा तोवकए 
बमोश्जमका अन्त्र् वववरणहरु िलेुको कार्यर्ोजना तर्ार गरी गडगभजन 
वन कार्ायलर्मा पेश भएमा गडगभजनल वन अगधकृतले आवर्क 
जााँिवझु गरी स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(२) धागमयक वन गलन े गनकार्ले आफ्नो धागमयक वन गभत्र 
स्वीकृत कार्यर्ोजनामा उल्लेश्ित बाहेक अन्त्र् कुनै काम गनय गराउन 
पाइन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको कार्यर्ोजना तर्ारी गदाय 
गडगभजन वन कार्ायलर्ले प्रववगधक सहर्ोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

४८. धागमयक वनको व्र्वस्थापन: (१) धागमयक वनमा रहेका वनपैदावार 
सम्बश्न्त्धत धागमयक गनकार्, समूह वा समदुार्ले धागमयक कार्यमा मात्र 
उपर्ोग गनय सक्नेछ । 

(२) धागमयक वनगभत्र वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल असर 
पने गरी वा सावयजगनक रुपमा हानी नोक्सानी हनु ेगरी वा जलाधार 
क्षेत्रमा भ–ूक्षर् हनु सक्ने गरी रुि कटान गनय वा कुनै भौगतक 
पूवायधार गनमायण गनय पाइन ेछैन । 

४९. धागमयक वन वफताय गलन सवकने : (१) दफा ४६ बमोश्जम हस्तान्त्तरण 
गररएको धागमयक वनमा सम्बश्न्त्धत धागमयक गनकार्, समूह वा समदुार्ले 
दफा ४७ र ४८ ववपरीतको कार्य गरेमा वा धागमयक वनमा गनुयपने 
कार्य सञ् िालन गनय नसकेमा वा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्त्तगयत बनेको 
गनर्म बमोश्जम पालना गनुयपने कुराहरु पालन नगरेमा गडगभजनल वन 
अगधकृतले त्र्स्तो धागमयक वन वफताय गलने गनणयर् गनय सक्नेछ ।  

तर धागमयक वन वफताय गलने गनणयर् गनुयअश्घ सम्बश्न्त्धत धागमयक 
गनकार्, समूह वा समदुार्लाई सफाई पेश गने मौका ददइनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोश्जम भएको गनणयर् उपर श्िि नबझेुमा 
धागमयक गनकार्, समूह वा समदुार्ले पैंतीस ददनगभत्र प्रदेश वन 
गनदेशक समक्ष उजरु गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम प्राप्त उजरुीको सम्बन्त्धमा प्रदेश 
वन गनदेशकले गरेको गनणयर् अश्न्त्तम हनुेछ ।  

५०. कार्यर्ोजना ववपरीत कार्य गनेलाई सजार् : धागमयक वनको 
कार्यर्ोजना ववपरीतको कुन ैकाम गरेमा वा धागमयक वनमा हानी 
नोक्सानी परु्र र्ाउने कार्य गरेमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्श्क्त, धागमयक 
गनकार्, समूह वा समदुार्लाई राविर् वनमा कसूर गरे सरह सजार् 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १० 

उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

५१. उपभोक्ता समूहको गठन तथा दताय: (१) सामवुहक वहतका लागग 
कुनै वनको संरक्षण, ववकास र व्र्वस्थापन गरी वनपैदावारको उपर्ोग 
गनय िाहन ेत्र्स्तो वनका सम्बश्न्त्धत उपभोक्ताले र्स ऐनमा व्र्वस्था 
भए बमोश्जम उपभोक्ता समूह गठन गनय सक्नछेन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम गठन गररएका उपभोक्ता समूह 
सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्मा तोवकए बमोश्जम दताय गनुय 
पनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोश्जम दतायको लागग सम्बश्न्त्धत उपभोक्ता 
समूहले ववधान समते संलग्न रािी  गनवेदन ददन ुपनेछ ।  
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५२. उपभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हनुे: (१) उपभोक्ता समूह अववश्च्छन्न, 
उिरागधकारवाला एक स्वशागसत, सङ्गदठत संस्था हनुछे ।  

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(३) उपभोक्ता समूहले व्र्श्क्त सरह िलअिल सम्पश्ि प्राप्त 
गनय, उपभोग गनय, बेिगबिन गनय वा अन्त्र् वकगसमले वन्त्दोवस्त गनय 
सक्नेछ ।  

(४) उपभोक्ता समूहले व्र्श्क्त सरह आफ्नो नामबाट नागलस 
उजूर गनय र सो उपर पगन सोही नामबाट नागलस उजूर लाग्न 
सक्नेछ।  

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

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कोषमा देहार्को रकम जम्मा 
गररनेछाः 

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

(ि) कुन ैस्वदेशी व्र्श्क्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान वा 
सहार्ता रकम,  

(ग) वन पैदावारका गबक्री ववतरणबाट उपभोक्ता 
समूहलाई प्राप्त रकम,  

(घ) उपभोक्ता समूहको सदस्र्ता शलु्क र उपभोक्ता 
समूहले गरेको जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्त्र् कुनै स्रोतवाट प्राप्त रकम । 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, भाद्र २८ गत,े २०७८ साल (संख्या १ 
 

39 

(३) उपभोक्ता समूहको तफय बाट कार्यर्ोजना बमोश्जम गने 
ििय रकम उपदफा (१) बमोश्जमको कोषबाट व्र्होररनेछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले व्र्वस्थापन गरेको वनमा रहेका 
वन्त्र्जन्त्तबुाट त्र्स्तो समूहका सदस्र्को जनधनको क्षगत भएमा 
उपदफा (१) बमोश्जमको कोषबाट प्रभाववत व्र्श्क्तलाई राहत 
उपलब्ध गराइनछे ।  

(५) उपदफा (१) बमोश्जमको कोषको सञ् िालन तोवकए 
बमोश्जम हनुेछ । 

५४. प्रगतवेदन पेश गनुयपने: (१) उपभोक्ता समूहले प्रत्र्ेक आगथयक वषय 
समाप्त भएको तीन मवहना गभत्र तोवकए बमोश्जम आगथयक वववरण 
तथा सामदुावर्क वनको श्स्थगत िलुाई लेिा परीक्षण गरी आफ्ना 
वक्रर्ाकलापहरुको वावषयक प्रगतवदेन सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह र 
गडगभजन वन कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको समर्गभत्र वावषयक प्रगतवदेन र 
लेिा परीक्षण प्रगतवदेन पेश नगरेमा गडगभजन वन कार्ायलर्ले 
सम्बश्न्त्धत उपभोक्ता समूहको बैक िाता रोक् का गरी वन पैदावार 
संकलन तथा गबक्री ववतरणमा समते रोक लगाउन सक्नेछ ।  

(३) गडगभजनल वन अगधकृतले आवर्क ठानमेा उपभोक्ता 
समूहको बैक िाता िेकजााँि गनय सक्नेछ । तर त्र्सरी बैक िाता 
िेकजााँि गनुय अश्घ गडगभजनल वन अगधकृत आफैले हस्ताक्षर गरी 
सम्बश्न्त्धत बैकमा बैक िाता िेकजााँि गनुयको कारण र आवर्कता 
िलुाई पत्रािार गरेको हनु ुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) बमोश्जम प्राप्त वावषयक प्रगतवेदनहरुको 
आधारमा गडगभजन वन कार्ायलर्ले सम्बश्न्त्धत उपभोक्ता समूहलाई 
आवर्क गनदेशन ददन सक्नछे । 

(५) उपदफा (२) बमोश्जम प्राप्त गनदेशन पालन गनुय उपभोक्ता 
समूहको कतयव्र् हनुेछ । 

 

पररच्छेद - ११ 

गनजी तथा सावयजगनक जग्गामा रहेको वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

५५. गनजी वन दताय: (१) गनजी वन दताय गराउन िाहन ेकुन ैव्र्श्क्त वा 
संस्थाले गनजी वन दतायको लागग गडगभजन वन कार्ायलर् वा सव 
गडगभजन वन कार्ायलर्को गसफाररस सवहत सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहमा 
गनवदेन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम गनवदेन परेमा आवर्क जााँिवझु 
गरी सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहले तोवकए बमोश्जम गनजी वन दताय 
प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम गनजी वन दताय गरेको जानकारी 
स्थानीर् तहले सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्लाई गराउन ुपनेछ। 

५६. गनजी वनको व्र्वस्थापन: (१) गनजी वनको धनीले आफ्नो इच्छा 
अनसुार गनजी वनको ववकास, संरक्षण, व्र्वस्थापन गनय तथा वन 
पैदावारको उपर्ोग गनय वा मूल्र् गनधायरण गरी गबक्री ववतरण गनय 
सक्नेछ । 
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(२) गनजी वन धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोश्जमको 
कामका लागग आवर्क प्राववगधक तथा अन्त्र् सहर्ोग गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) गनजी वनको धनीलाई सरकारले तोवकए बमोश्जमको 
सवुवधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४) कुनै व्र्श्क्त, संस्था, समूह वा समदुार्ले प्रिगलत कानून 
बमोश्जम कृवष वन, जडीबटुी िेती तथा वन्त्र्जन्त्त ुपालन समेत गनय 
सक्नेछ ।  

५७. व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका लागग गनजी वनको वन पैदावार गबक्री ववतरण 
र ओसारपसाराः (१) गनजी वनको धनी वा गनजी वनको वन पैदावार 
िररदकतायले सम्वश्न्त्धत स्थानीर् तहगभत्र व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका 
लागग संकलन इजाजत गलन र ओसारपसार गनय तोवकए बमोश्जमका 
कागजातहरु संलग्न गरी सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहमा तोवकए 
बमोश्जमको ढााँिामा गनवदेन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम परेको गनवदेन उपर आवर्क 
जााँिवझु गरी संकलन वा कटान इजाजत, गबक्री र ओसारपसार गनय 
स्थानीर् तहले तोवकए बमोश्जमको ढााँिामा संकलन वा कटान 
अनमुगत र ओसारपसार अनमुगत ददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्जमको ओसारपसार अनमुगत ददाँदा 
प्रिगलत कानून बमोश्जमको कर गलई वन पैदावारको प्रजागत र 
पररमाण, लैजान िाहेको स्थान, ओसारपसार गने व्र्श्क्त सवहतको 
वववरण उल्लेि गरी ओसारपसार गनय स्वीकृगत ददन ुपनेछ ।  

(४) गनजी वनको धनी वा िररदकतायले गनजी वनको वन 
पैदावार व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लागग सम्वश्न्त्धत स्थानीर् तहवाट 
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वावहर ओसारपसार गने स्वीकृगत गलनको लागग तोवकए बमोश्जमका 
कागजातहरु संलग्न गरी सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्मा 
संकलन वा कटान र ओसारपसार गनय िाहेको वन पैदावरको नाम 
र पररमाण उल्लेि गरी तोवकए बमोश्जमको ढााँिामा गनवेदन ददन ु
पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्जम परेको गनवदेन र कागजात उपर 
आवर्क जााँिवझु गरी संकलन वा कटान इजाजत र ओसारपसार 
अनमुगत ददन उपर्कु्त देश्िएमा गडगभजन वन कार्ायलर्ले तोवकए 
बमोश्जमको ढााँिामा संकलन वा कटान अनमुगत र सम्वश्न्त्धत स्थानीर् 
तह वावहर ओसारपसार अनमुगत ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (२) र उपदफा (५) बमोश्जमको ओसारपसार 
अनमुगत ददंदा प्रिगलत कानून बमोश्जमको कर गलई वन पैदावारको 
प्रजागत र पररमाण, लैजान िाहेको स्थान र ओसारपसार गने व्र्श्क्त 
सवहतको वववरण उल्लेि गरी ओसारपसार गनय स्वीकृगत ददन ुपनेछ। 

५८. घरार्सी प्रर्ोजनका लागग गनजी वनको वन पैदावार सिलन र 
ओसारपसाराः (१) गनजी वन धनी स्वरं्ले गनजी वनको वन पैदावार 
घरार्सी प्रर्ोजनका लागग कटान वा संकलन गरी सम्वश्न्त्धत श्जल्ला 
गभत्रका स्थानीर् तहमा ओसारपसार गने स्वीकृगत गलनका लागग 
तोवकए बमोश्जमका कागजातहरु संलग्न गरी वन पैदावरको नाम र 
साँख्र्ा सवहत तोवकए बमोश्जमको ढााँिामा स्थानीर् तहको कार्ायलर्मा 
गनवदेन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम परेको गनवदेन र कागजात उपर 
आवर्क जााँिवझु गरी सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहले तोवकए बमोश्जमको 
ढााँिामा संकलन, कटान अनमुगत र श्जल्ला गभत्रका स्थानीर् तहमा 
ओसारपसार गनय अनमुगत ददन सक्नेछ । 
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(३) गनजी वन धनी स्वरं्ले गनजी वनको वन पैदावार घरार्सी 
प्रर्ोजनका लागग कटान गरी एक श्जल्लाबाट अको श्जल्लामा 
ओसारपसार गनुय परेमा तोवकए बमोश्जमका कागजातहरु संलग्न गरी 
सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्मा संकलन वा कटान र 
ओसारपसार गनय िाहेको वन पैदावरको नाम र साँख्र्ा सवहत तोवकए 
बमोश्जमको ढााँिामा गनवदेन ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्जम परेको गनवदेन र कागजात उपर 
आवर्क जााँिवझु गरी संकलन वा कटान इजाजत र ओसारपसार 
अनमुगत ददन उपर्कु्त देश्िएमा गडगभजन वन कार्ायलर्ले तोवकए 
बमोश्जमको ढााँिामा संकलन वा कटान अनमुगत र एक श्जल्लाबाट 
अको श्जल्लामा ओसारपसार गनय स्वीकृगत ददन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) र (४) बमोश्जमको ओसारपसार अनमुगत 
दददा वन पैदावारको प्रजागत र पररमाण, लैजान िाहेको स्थान र 
ओसारपसार गने व्र्श्क्त सवहतको वववरण उल्लेि गरी ओसारपसार 
गनय स्वीकृगत ददन ुपनेछ । 

५९. गनजी वनको सीमा गनधायरणाः सावयजगनक जग्गा वा राविर् वन क्षेत्रसंग 
गसमाना जोगडएको गनजी वनको वन पैदावार संकलनको लागग नापीको 
नक्सा र वफल्डवकु बमोश्जम जगमनमा गसमा गनधायरण गनुयपनेछ । 

६०. सावयजगनक जग्गामा वन ववकास सम्बन्त्धी व्र्वस्था : (१) स्थानीर् 
तहले र्स ऐनको अगधनमा रही आफ्नो स्वागमत्वमा रहेको सावयजगनक 
जग्गामा वनको ववकास, संरक्षण, व्र्वस्थापन गनय र वन पैदावारको 
उपर्ोग तथा गबक्री ववतरण गनय सक्नेछ ।  
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(२) स्थानीर् तहलाई उपदफा (१) बमोश्जमको कामका लागग 
आवर्क प्राववगधक सहर्ोग गडगभजन वन कार्ायलर्ले उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद - १२ 

सहरी वन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

६१. सहरी वनको ववकास र व्र्वस्थापन: (१) स्थानीर् तहले राविर् 
वनक्षेत्र बाहेकको आफ्नो क्षते्रगभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका 
सावयजगनक सडक, पाकय , घर बगैंिा जस्ता स्थानहरुमा आफैं ले वा कुन ै
संघ संस्था वा गनजी के्षत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको ववकास 
तथा व्र्वस्थापन गनय सक्नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम स्थापना हनु े सहरी वनको 
ववकासको लागग आवर्क पने  प्राववगधक सहर्ोग गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्जम स्थापना हनुे शहरी वनको वन 
पैदावर सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहले तोवकए बमोश्जम प्रर्ोग तथा 
वववक्रववतरण गनय सक्नछे ।  

 

पररच्छेद - १३ 

रुिहरु हटाउने सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

६२. रुिहरु हटाउन े व्र्वस्था: (१) कसैले सडक, बाटो, नहर, कुलो 
िौतारा, मश्न्त्दर, कार्ायलर् पररसर वा र्स्तै अन्त्र् सावयजगनक स्थानमा 
रहेका रुिहरु काट्न र मास्न पाइने छैन । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
सडक, बाटो, नहर, कुलो,िौतारा, मश्न्त्दर, कार्ायलर् पररसर वा र्स्तै 
अन्त्र् सावयजगनक स्थानमा रहेका रुिहरु हटाउने, गबक्री ववतरण गने 
र स्वागमत्व कार्म गने ववषर् मन्त्त्रालर्ले गनधायरण गरेको मापदण्ड 
बमोश्जम गडगभजन वन कार्ायलर्ले एक तह मागथबाट श्स्वकृती गलई 
वववक्र ववतरण गने अनमुगत प्रदान गनेछ ।  

(३) प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरु सञ् िालन गदाय श्स्वकृत 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेनले तोकेका सो क्षते्रगभत्र परेका र 
सावयजगनक स्थलका रुिहरु हटाउने गनणयर् प्रदेश सरकारले गनय 
सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद - १४ 

वन्त्र्जन्त्त ुसंरक्षण सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

६३. जैववक मागय तोक्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको राविर् 
वनको कुन ैक्षेत्रलाई प्रदेश राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी जैववक 
मागय घोषणा गनय सक्नछे ।  

(२) जैववक मागयको संरक्षण र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी अन्त्र् 
व्र्वस्था तोवकए बमोश्जम हनुेछ । 

६४. कृवषका गनगमि हागनकारक वन्त्र्जन्त्त ुघोषणा गनय सवकने: (१) प्रदेश 
सरकारले नेपाल सरकारको सहमगतमा कुनै िास क्षते्रमा िास 
समर्का लागग प्रिगलत राविर् गनकुञ् ज तथा वन्त्र्जन्त्त ु संरक्षण 
सम्बन्त्धी ऐन बमोश्जमका संरश्क्षत वन्त्र्जन्त्त ुबाहेकका अन्त्र् वन्त्र्जन्त्त ु
तथा पंक्षीलाई प्रदेश राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कृवषको गनगमि 
हागनकारक वन्त्र्जन्त्त ु घोषणा गनय सक्नेछ र त्र्सरी हागनकारक 
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घोषणा गररएका वन्त्र्जन्त्त ुतथा पंक्षीहरुलाई सोही सूिनामा तोवकएको 
शतय र बन्त्देजको अगधनमा रही िेत, बारी वा आवास क्षते्रमा गबना 
अनमुगत लिेट्न, धपाउन र पक्रन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कार्य गदाय पवक्रएको कुन ै
वन्त्र्जन्त्तकुो सूिना नश्जकको बन कार्ायलर्मा ददनपुनेछ ।  

६५. वन्त्र्जन्त्तबुाट हनु ेक्षगत वापत राहत ददइने: (१) वन्त्र्जन्त्तकुो कारणले 
मानवीर् क्षगत, पशधुनको क्षगत, भण्डारण गरेको अन्नको क्षगत, िाद्यान्न 
बालीको क्षगत र घरगोठ क्षगत भएमा त्र्स्तो क्षगत वापत पीगडतलाई 
तोवकए बमोश्जम राहत उपलब्ध गराइनेछ । 

(२) वन संरक्षण, व्र्वस्थापन तथा ववकास सम्बन्त्धी कुन ै
कामको गसलगसलामा कुनै उपभोक्ता, श्रगमक वा कमयिारीको मतृ्र् ुवा 
घाईते भएमा तोवकए बमोश्जम राहत उपलब्ध गराईनेछ । 

 

पररच्छेद - १५ 

जलाधार व्र्वस्थापन 

६६. जलाधार व्र्वस्थापनको र्ोजनााः (१) भ-ूसंरक्षण तथा जलाधार 
व्र्वस्थापन वक्रर्ाकलापहरूको कार्ायन्त्वर्न गदाय जलाधारको वृहत 
जलिक्र प्रणाली र पाररश्स्थगतकीर् प्रणालीको सन्त्तलुन कार्म हनु े
गरी कार्यक्रम सञ् िालन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको वक्रर्ाकलाप सञ् िालनको लागग 
भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले श्जल्लागभत्र रहेका 
जलाधारहरूको वगीकरण गरी प्राथगमकताका आधारमा अगत 
संवदेनशील जलाधार क्षते्रहरू पवहिान गरी कार्ायन्त्वर्न गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोश्जम जलाधारहरूको वगीकरण गदाय 
जलाधार क्षेत्रको प्राकृगतक स्रोत तथा भ ू उपर्ोगको अवस्था, 
भौगोगलक अवश्स्थगत, जलिक्र तथा पानी ढलोको संवदेनशीलता, 
मानवीर् िाप र प्राकृगतक प्रकोपको जोश्िमको आधारमा वगगयकृत 
गनय सक्नेछ । 

(४) भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले उपदफा (२) 
बमोश्जम पवहिान भएका अगत संवदेनशील जलाधार क्षेत्रहरूको 
तोवकए बमोश्जमको ढााँिामा जलाधार व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गरी 
स्वीकृगतको लागग गनदेशनालर् समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोश्जम पेश भएको र्ोजना प्रदेश वन 
गनदेशकले तोवकए बमोश्जमको अध्र्र्न तथा जााँिबझु गरी स्वीकृत 
गनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोश्जम स्वीकृत र्ोजना सञ् िालन गने 
दावर्त्व भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्का प्रमिुको हनुेछ। 

(७) स्वीकृत जलाधार व्र्वस्थापन र्ोजनामा उल्लेि भए 
बाहेकका अन्त्र् जलाधार क्षते्रहरूमा कार्यक्रम सञ् िालन गनुय परेमा 
सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको गसफाररस साथ गनदेशनालर्को सहमगत 
गलइय भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले कार्यक्रम सञ् िालन 
गनय सक्नेछ। 

(८) जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रमहरू उपभोक्ताको 
जनसहभागगतामा सञ् िालन गनुय पनेछ । 
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६७. संरश्क्षत जलाधार क्षते्र घोषणा गनय सक्नेाः (१) राविर् वन सवहतको 
कुनै क्षते्र जलाधार संरक्षणका लागग प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूिना प्रकाशन गरी िार वकल्ला तोकी संरश्क्षत जलाधार क्षेत्र घोषणा 
गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम घोवषत संरश्क्षत जलाधार क्षेत्रको 
गसमाना आवर्कता अनसुार प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूिना 
प्रकाशन गरी हेरफेर गनय सक्नेछ। 

(३) संरश्क्षत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका 
लागग गनदेशनालर्ले उपदफा (१) बमोश्जम घोषणा भएको संरश्क्षत 
जलाधार क्षेत्रको कार्यर्ोजना तर्ार गरी मन्त्त्रालर्बाट स्वीकृत 
गराउन ु पनेछ र सोको कार्ायन्त्वर्न भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्ले गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्जम कसैले पगन संरश्क्षत जलाधार 
क्षेत्रमा संरक्षण र व्र्वस्थापनका लागग गररएको कुनै कार्य नास्न, 
मास्न, गबगानय वा हेरफेर गनय गराउन हुाँदैन। 

(५) भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले संरश्क्षत 
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका लागग स्थानीर् 
समदुार्हरूको सहभागगतामा जलाधार संरक्षण सगमगत गठन गनय 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोश्जम गठन भएको जलाधार संरक्षण 
सगमगतको काम, कतयव्र् र अगधकार तोवकए बमोश्जम हनुेछ। 
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पररच्छेद - १६ 

अध्र्र्न, अनसुन्त्धान तथा जडीबटुी सम्बन्त्धी अध्र्र्न, िेती प्रशोधन र 
पर्ायपर्यटन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

६८. अध्र्र्न अनसुन्त्धानका लागग वन क्षते्र उपलब्ध गराउन सक्ने : 
अध्र्र्न, अनसुन्त्धान वा शैश्क्षक प्रदशयन गने अगभप्रार्ले सरकारी 
स्वागमत्वमा रहेका अनसुन्त्धान गने गनकार्, वव वववद्यालर् वा शैश्क्षक 
संस्थाले वनक्षेत्र माग गरेमा प्रिगलत कानून बमोश्जम राविर् वनको 
कुनै भाग उपलब्ध गराउन सवकनछे ।  

६९. अध्र्र्न अनसुन्त्धानका लागग अनमुगत गलनपुने: (१) राविर् वन 
क्षेत्रगभत्र वन, वनस्पगत तथा वन्त्र्जन्त्तकुा लागग अध्र्र्न, अनसुन्त्धान 
तथा नमूना सिलन गनय िाहने व्र्श्क्त वा संस्थाले तोवकए बमोश्जम 
अनमुगत गलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम अनमुगतपत्र गलएको व्र्श्क्त वा 
संस्थाले अध्र्र्न अनसुन्त्धानको प्रगतवदेन अनमुगत ददन े गनकार् र 
सम्बश्न्त्धत श्जल्ला श्स्थत कार्ायलर्मा बझुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम अनमुगत नगलई अध्र्र्न, 
अनसुन्त्धान तथा नमूना सिलन गरेमा राविर् वनमा कसूर गरे सरह 
सजार् हनुेछ । 

७०. जडीबटुी अनसुन्त्धान तथा प्रशोधन केन्त्र स्थापना गनय सवकने: प्रदेश 
सरकारले जडीबटुी तथा सगुश्न्त्धत वनस्पगतको अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, 

उत्पादन, प्रदशयनी, व्र्वसावर्क िेती र उद्योग सञ् िालन तथा 
प्रवर्द्यनका लागग जडीबटुी अनसुन्त्धान तथा प्रशोधन केन्त्रको स्थापना 
गनय सक्नेछ । 
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७१. साझेदारीमा जडीबटुी िेती र प्रशोधन एवं बजारीकरण गनय सवकने : 
(१) राविर् वन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले तोवकए बमोश्जम सावयजगनक, 
गनजी, सामदुावर्क साझेदारीमा जडीबटुी िेती, प्रववगध ववकास, ववस्तार, 

उत्पादन, प्रशोधन एवं बजार प्रवर्द्यन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम साझेदारीमा गररन ेजडीबटुी िेती 
प्रववगध ववकास, ववस्तार तथा उत्पादनका लागग मन्त्त्रालर्ले नेपाल 
सरकारको सहमगतमा २० प्रगतशत भन्त्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको 
राविर् वनको कुनै भाग कुनै संगदठत संस्था, फमय, कम्पनी वा 
समदुार्लाई तोवकए बमोश्जम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

७२. पर्ायपर्यटन कार्यक्रम सञ् िालन: मन्त्त्रालर्ले राविर् वन क्षेत्रगभत्र 
पर्ायपर्यटन कार्यक्रम सञ् िालन गनय िाहेमा तोवकए बमोश्जम 
सञ् िालन गनय सक्नछे । 

७३. वन पैदावारमा आधाररत उद्योग सम्बन्त्धी व्र्वस्था: (१) कच्िा 
पदाथयको रुपमा वन पैदावार प्रर्ोग गने उद्योगले उद्योग सञ् िालन 
गनुय पूवय सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्मा व्र्वसावर्क सम्भाव्र्ता 
तथा उत्पादन गने वस्त ु र सेवाको व्र्वसावर्क र्ोजना पेश गनुय 
पनेछ।  

तर औद्योगगक व्र्वसार् सम्बन्त्धी प्रदेश कानून बमोश्जम लघ ुर घरेल ु
उद्यमको रुपमा रहेका उद्यमहरुको हकमा र्ो प्रावधान लागू हनु े
छैन । 

(२) दफा (१) बमोश्जमको उद्योग स्थापना गदाय उद्योगको 
प्रकार र वनक्षेत्र देश्िको दूरी सामदुावर्क उद्योगको हकमा लागू 
नहनु ेर त्र्सबाहेकका अन्त्र्को हकमा पहाडमा दईु सर् र तराईमा 
तीन सर् मीटरको हनुछे ।  
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पररच्छेद - १७ 

वन पैदावार गबक्री ववतरण सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

७४. प्रगतस्पधायर्द्ारा वन पैदावारको गबक्री ववतरण: (१) गडगभजन वन 
कार्ायलर्ले कार्यर्ोजनाले तोकेको वावषयक संकलन पररमाणगभत्र रही 
संकलन गररएका वन पैदावारहरु स्थानीर् आपूगतयको लागग छुट्याई 
बााँकी रहेको वन पैदावार तोवकएको प्रकृर्ा पूरा गरी बोलपत्र ववगध 
माफय त गललाम गबक्री गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम सादठ लाि रुपैर्ा भन्त्दा बढी 
रकमको वन पैदावरको गललाम गबवक्र गदाय ववधतुीर् बोलपत्र (ई-
गबगडङ्ग) ववगध अवलम्बन गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्जम वन पैदावारको गललाम गबक्री 
गदाय कार्ायलर् प्रमिुले पच्िीस लाि रुपैर्ााँ सम्मको बोलपत्रको 
स्वीकृगत गनेछ । सो भन्त्दा मागथको बोलपत्रको स्वीकृगत वन 
गनदेशकले गनय सक्नेछ । 

(४) गडगभजनल वन अगधकृतले जगडबटुी लगार्तका गैह्रकाष्ठ 
वन पैदावारहरुको गबक्री ववतरण गदाय स्वीकृत कार्यर्ोजनाको वावषयक 
पररमाणको अगधनमा रही प्रिगलत कानून बमोश्जम जगडबटुी संकलन 
तथा गबक्री ववतरणका लागग दताय भएको फमयलाई संकलन ईजाजत 
प्रदान गरी तोवकएको राज व एवं कर तोवकए बमोश्जमको राज व 
िातामा जम्मा गनय लगाई गबक्री ववतरण गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएता पगन 
गडगभजनल वन अगधकृतले प्रगतस्पधायको आधारमा जगडबटुी तथा 
गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको गबक्री ववतरण गने कुरालाई बाधा परु्र र्ाएको 
मागनन ेछैन । 
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(६) र्स दफामा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएता पगन 
वन कसूरमा बरामद गररएका वा ववेाररसे अवस्थामा फेला परेका 
वन पैदावार मध्र्े बढीमा पिास हजार रुपैर्ासम्मको रकम वा 
बढीमा पिास घनवफटसम्मको वन पैदावार डााँक बडाबड माफय त 
गडगभजनल वन अगधकृतले गबक्री ववतरण गनय सक्नछे । 

७५. ढलापडा काठ दाउरा संकलनाः (१) बाढी, पवहरो, हावाहरुी, 
आगलागी, रोग व्र्ागध तथा कीटपतङ्ग जस्ता कारणले ढलेका तथा 
सखु्िा िडा रुिहरु स्वीकृत कार्यर्ोजनामा तोवकएको वावषयक 
पररमाण भन्त्दा वढी हनु गएमा मन्त्त्रालर्ले गनधायरण गरेको व्र्वस्थाको 
अगधनमा रही गनदेशनालर्को श्स्वकृती गलई गडगभजन वन कार्ायलर्ले 
सिलन, ओसारपसार तथा गबक्री ववतरण गनय सक्नछे । 

(२) गडगभजन वन कार्ायलर्ले आफ्नो क्षेत्रागधकारमा पने 
सामदुावर्क वन, साझेदारी वन र प्रदेश सरकारर्द्ारा व्र्वश्स्थत वनमा 
रहेका सखु्िड िडा रुिहरु स्वीकृत कार्यर्ोजनामा तोवकएको 
पररमाण भन्त्दा वढी हनु गएमा र्ो ऐन जारी भएको तीन बषय गभत्र 
एक पटकका लागग मन्त्त्रालर्ले गनधायरण गरेको व्र्वस्थाको अगधनमा 
रही गडगभजन वन कार्ायलर्ले वन गनदेशनालर्को श्स्वकृती गलई 
सिलन, ओसारपसार तथा गबक्री ववतरण गनय सक्नछे ।  

७६.  श्जल्ला वन पैदावार आपूगतय सम्बन्त्धी व्र्वस्थााः (१) गडगभजन वन 
कार्ायलर् र वन उपभोक्ता समूहले काठ दाउरा संकलन प िात 
गबक्री गनुय अगागड सवै गणुस्तरको समानपुागतक पररमाण गमलाएर 
कम्तीमा तीस प्रगतशत काठ दाउरा ववपद् व्र्वस्थापन, घरकाज, कृवष 
औजार, धागमयक तथा सााँस्कृगतक कार्य, शव दहन र अत्र्ावर्क 
स्थानीर् ववकास गनमायण कार्यमा समूह वावहरका व्र्श्क्त, संघ संस्थाको 
प्रर्ोगका लागग छुट्याउन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोश्जम छुट्याएको काठ दाउराको लगत 
सम्वश्न्त्धत स्थानीर् तहमा पठाइय गडगभजन वन कार्ायलर्मा समते 
अद्यावगधक राख् न ुपनेछ । 

७७. श्जल्ला वन पैदावार आपूगतय सगमगत सम्वन्त्धी व्र्वस्थााः (१) प्रदेश 
सरकारले स्थानीर् जनताको वहतलाई ध्र्ानमा रािी काठ, दाउरा 
गबक्री ववतरण गनय आवर्कता अनसुार देहार् बमोश्जमको एक 
श्जल्ला वन पैदावार आपूगतय सगमगत गठन गनय सक्नेछ । 

(क)  गडगभजनल वन अगधकृत -अध्र्क्ष 

(ि)  सहार्क प्रमिु श्जल्ला अगधकारी वा प्रमिु श्जल्ला 
अगधकारीले तोकेको अगधकृत प्रगतगनगध -सदस्र् 

(ग)  श्जल्लाश्स्थत प्रदेश सरकारको लेिा हेने कार्ायलर्को 
प्रगतगनगध -सदस्र् 

(घ) प्रदेश मन्त्त्रालर्बाट मनोगनत सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन 
कार्ायलर्को कार्यक्षेत्र गभत्रका एक जना मवहला 
सवहत तीन जना  -सदस्र्  

(ङ)  श्जल्ला समन्त्वर् सगमगतले तोकेको जनप्रगतगनगध  
                                - सदस्र् 

(ि)  गडगभजनल वन अगधकृतले तोकेको सहार्क वन 
अगधकृत  - सदस्र्-सश्िव  

(२) एकै श्जल्लामा दइुय वटा गडगभजन वन कार्ायलर्हरु भएमा 
श्जल्लाको सदरमकुाम रहेको गडगभजनल वन अगधकृत सगमगतको 
अध्र्क्ष र अको गडगभजन वन कार्ायलर्का गडगभजनल वन अगधकृतले 
तोकेको सहार्क वन अगधकृत सदस्र्-सश्िव हनुेछ । 
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(३) उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोश्जम मनोगनत सदस्र्को 
पदावगध तीन वषयको हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्जम गदठत श्जल्ला वन पैदावार आपूगतय 
सगमगतले श्जल्लामा दफा ७६ को उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लागग 
छुट्याइय सोही दफाको उपदफा (२) बमोश्जम लगत कार्म भएको 
काठ दाउरा गडगभजन वन कार्ायलर् र समूहबाट गनर्मानसुार प्राप्त 
गरी सम्वश्न्त्धत स्थानीर् तहको गसफाररसमा र ववपद्साँग जोगडएको 
ववषर्मा श्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सगमगतको गसफाररसमा गबक्री 
ववतरणको व्र्वस्था गमलाउनछे । 

तर, कृवष औजार र कृवषमा आधाररत उद्योगको लागग आवर्क 
पने काठ दाउराको लागग गसफाररस आवर्क पने छैन।  

(५) गडगभजनल वन अगधकृतले तोवकए बमोश्जमको रोर्ल्टी 
गलई आपूगतय सगमगतलाइय सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वनवाट कार्यर्ोजना 
बमोश्जम गबक्री ववतरण गनय तोवकएको पररमाणको अगधनमा रही 
एकमषु्ट वा लट-लट गरी तोवकए बमोश्जमको इजाजत ददइय काठ 
दाउरा उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।  

(६) कार्यर्ोजना बमोश्जम काठ दाउरा प्राप्त हनु नसक्न े
श्जल्लाको लागग प्रदेश सरकारले प्रदेश गभत्रको काठ दाउरा उपलब्ध 
हनु सक्न ेअन्त्र् श्जल्लाको आपूगतय सगमगतबाट काठ दाउरा उपलब्ध 
गराई गबक्री ववतरणको व्र्वस्था गमलाउन सक्नेछ।  

(७) आपूगतय सगमगतले वावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गरी वन 
गनदेशनालर्बाट स्वीकृगत गराउन ुपनेछ।  

(८) आपूगतय सगमगतले राविर्स्तरका मठ मश्न्त्दर, सिल एवं 
प्राश्िन स्मारक ममयत तथा पनुाः गनमायण कार्य र बाढी, पैरो, भकूम्प, 
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आगलागी लगार्तका ववपद् व्र्वस्थापन कार्यको लागग संघीर् 
सरकारलाइय काठ दाउरा आवर्क परेमा मन्त्त्रालर्को गसफाररसमा 
दफा ७६ को उपदफा (२) बमोश्जमको लगतबाट सम्वश्न्त्धत कार्यको 
लागग काठ दाउरा उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

(९) र्स दफामा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भए तापगन 
कार्यर्ोजनामा गनददयष्ट वावषयक पररमाणको अगधनमा रही परम्परादेश्ि 
िगलआएको धागमयक तथा सााँस्कृगतक कामको गनगमि काठ दाउरा 
माग भएमा मन्त्त्रालर्ले गनधायरण गररददए बमोश्जमको पररमाणको 
काठ दाउरा गडगभजनल वन अगधकृतले आपूगतय सगमगत माफय त न्त्रू्नतम 
रोर्ल्टी मूल्र्मा उपलब्ध गराउन सक्नछे ।  

तर, धागमयक कार्यका लागग रोर्ल्टी गमनाहा गरी काठ दाउरा 
उपलब्ध गराउन मन्त्त्रालर्को स्वीकृगत गलन ुपनेछ । 

(१०) उपदफा (९) मा उल्लेश्ित रोर्ल्टी गमनाहा गररएको 
काठ दाउराको संकलन तथा ढुवानीमा लागेको ििय सम्बश्न्त्धत 
गनकार्ले आपूगतय सगमगतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(११) आपूगतय सगमगत नभएको श्जल्लाहरूमा दफा ७६ को 
उपदफा (२) बमोश्जम लगत कार्म गररएको काठ दाउरा दफा ७६ 
को उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लागग माग गने व्र्श्क्त, संघ 
संस्थालाइय सम्वश्न्त्धत स्थानीर् तहको गसफाररसमा र ववपद्साँग 
जोगडएको ववषर्मा श्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सगमगतको गसफाररसमा 
तोवकए बमोश्जमको दरमा संकलन र व्र्वस्थापन ििय जोडी हनु े
आउन ेमूल्र्मा उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 

(१२) र्स दफा बमोश्जम प्राप्त गरेको काठ दाउरा अन्त्र् 
प्रर्ोजनका लागग प्रर्ोग गनय पाइने छैन ।  
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७८. हकको प्रमाण नपगु भएसम्म काठ प्रदेश सरकारको ठहने: (१) 
िोला, िहरे, नदीले बगाई ल्र्ाएको वा वकनारा लागेको वा अड्केको 
वा डुबेको सबै काठ टााँिा गनशाना लागेको वा टााँिा गनशाना िकेुको 
वा बदलेको वा उडेको वा कुन ैतरहबाट मेवटएको काठ र टााँिा 
गनशाना नलागेका काठहरु कसैले आफ्नो हक प्रमाण नपरु्र र्ाएसम्म 
प्रदेश सरकारको सम्पश्ि ठहररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमका काठ गडगभजनल वन अगधकृतले 
सरुश्क्षत स्थानमा घाटगद्दी गराउन ुपनेछ ।  

७९. दररर्ा बदुी काठको सूिना: दफा ७८ को उपदफा (२) बमोश्जम 
दररर्ाबदुी काठ घाटगद्दीमा जम्मा भएपगछ त्र्स्तो काठको पूरै 
वववरण र लगत सवहतको पन्त्र ददने सूिना सम्बश्न्त्धत गडगभजनल वन 
अगधकृतले सम्बश्न्त्धत स्थान, स्थानीर् तह, सव गडगभजन वन कार्ायलर् 
र गडगभजन वन कार्ायलर्मा टााँस गनुय पनेछ र त्र्स्तो काठमा 
हकदावी गनेले पन्त्र ददन गभत्र आफ्नो हकदावीको सबतु प्रमाण 

सवहतको दरिास्त सम्बश्न्त्धत गडगभजन वन कार्ायलर्मा पेश गनुय 
पनेछ। 

८०. हकदाबी उपर कारबाही : (१) दफा 79 बमोश्जम कसैको दरिास्त 
पनय आएमा सम्बश्न्त्धत गडगभजनल वन अगधकृतले आवर्क छानगबन 
गरी गराई दरिास्तवालाको हकदाबी भए नभएको र्वकन गरी 
त्र्सको सूिना दरिास्तवालालाई ददन ु पनेछ र कसैको हकदाबी 
ठहरेमा त्र्स्तो काठ घाटगद्दीमा ल्र्ाउन र जम्मा गनय लागेको ििय 
असूल उपर गरी काठ सम्बश्न्त्धतलाई नै ददन ुपनेछ । 

(२) कसैको हकदाबी नपगेुका दररर्ा बदुी काठ तोवकए 
बमोश्जम गबक्री ववतरण गररनेछ । 
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८१. काठ दाउराको पनुाःमूल्र्ािन सम्बन्त्धी व्र्वस्थााः गललाम बढावढको 
सूिना जारी गरी गबक्री ववतरण हनु नसकी घाटगद्दी स्थलमा रहेका 
काठ दाउराको गबक्री ववतरण वा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी व्र्वस्था 
तोवकए बमोश्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १८ 

कसूरको जााँिवझु सम्बन्त्धी कार्यववगध 

८२. कसूरको जााँिवझु र कार्यववगध: र्स ऐन र प्रिगलत संघीर् वन ऐन 
बमोश्जमको कसूरको जााँिबझु र अनसुन्त्धान कार्यववगध संघीर् वन 
ऐन सम्बन्त्धी कानूनमा व्र्वस्था भए बमोश्जम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद - १९ 

कसूर र सजार् सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

८३. कसूर र सजार्: (१) र्स ऐन र प्रिगलत संघीर् वन ऐन बमोश्जमको 
कसूर र सजार् सम्बन्त्धी व्र्वस्था संघीर् वन ऐनमा भए बमोश्जम 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएता पगन 
दफा ६७ को उपदफा (४) को कसूरमा भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्को प्रमिुले दईु लािसम्म जररवाना गनय सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम भएको जररवाना उपर श्िि 
नबझेुमा श्िि नबझुने पक्षले पैंतीस ददन गभत्र प्रदेश वन गनदेशक 
समक्ष उजरु गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद - २० 

ववववध 

८४. वृक्षारोपण र कृवष वन प्रणालीको प्रोत्साहन गने: (१) वन संरक्षण र 
संवर्द्यनका लागग वृक्षारोपण कार्यलाइय प्रवर्द्यन गनय प्रदेश सरकारले 
ववगभन्न कार्यक्रमहरु सञ् िालन गनय सक्नछे । 

(२) प्रदेशगभत्रको राविर् वनक्षेत्रको जग्गामा भ-ूउपर्ोगमा 
पररवतयन नहनु ेगरी तोवकए बमोश्जमको कृवष वन प्रणाली अवलम्बन 
गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जमको कृवष वनमा जडीबटुी, फलफूल 
लगार्त बहवुषे कृवषवाली मात्र लगाउन ुपनेछ । 

(४) प्रदेश सरकारले गनजी जग्गामा वकसानको िाहना 
अनसुारका कृवष वन प्रणाली प्रवयर्द्न गनय ववगभन्न कार्यक्रमहरु 
सञ् िालन गनय सक्नछे । 

८५. श्िगडर्ािाना, प्राणी उद्यान र वनस्पगत उद्यान स्थापना गनय सवकनेाः 
(१) कुनै संस्था, गनकार् वा स्थानीर् तह वा समदुार्ले संरक्षण 
श्शक्षा, मनोरञ् जन, प्रजनन, वंशाण ु स्रोत संरक्षण तथा अध्र्र्न, 

अनसुन्त्धान तथा उर्द्ार गररएका वन्त्र्जन्त्तहुरुको संरक्षण र 
व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनका लागग श्िगडर्ािाना, प्राणी उद्यान र 
वनस्पगत उद्यान स्थापना र सञ् िालन गनय िाहेमा प्रिगलत कानून 
बमोश्जम गनय सवकनछे।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको ववपरीत कार्य गरेको पाइएमा 
प्रिगलत काननु बमोश्जम दण्ड सजार् हनुछे । 
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८६. प्रदेश वन ववकास कोष स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले र्स ऐनको 
उद्देर् कार्ायन्त्वर्न गनय, वनको संरक्षण र सम्वर्द्यन गनय एवं अन्त्र् 
प्रवर्द्यनात्मक कार्यको लागग प्रदेश वन ववकास कोषको स्थापना गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कोषको स्थापना तथा सञ् िालन 
सम्वन्त्धी अन्त्र् व्र्वस्था तोवकए बमोश्जम हनुछे ।  

८७. बासस्थान संरक्षण क्षते्र घोषणा: प्रदेशगभत्रका वन क्षते्रहरुमा रहेका 
लोपोन्त्मूिक वन्त्र्जन्त्त ुतथा वनस्पगतहरुको लागग बासस्थान संरक्षण 
गनय आवर्कता भएमा मन्त्त्रालर्ले अध्र्र्न गरी राविर् वनको कुनै 
भागलाई बासस्थान संरक्षण क्षेत्र घोषणा गनय सक्नछे । सो क्षेत्रको 
व्र्वस्थापन गडगभजन वन कार्ायलर्ले गनेछ । 

८८. वन बीउ उद्यान घोषणा गनय सक्ने: गणुस्तरीर् वन बीउ आपूगतयको 
लागग मन्त्त्रालर्ले राविर् वनको कुन ैभागलाई वन बीउ उद्यान घोषणा 
गनय सक्नछे । सो क्षते्रको व्र्वस्थापन गडगभजन वन कार्ायलर्ले 
गनेछ। 

८९. वन क्षते्रको जग्गा अन्त्र् प्रर्ोजन: प्रदेशस्तरीर् आर्ोजनाहरुका लागग 
प्रिगलत कानूनको अगधनमा रही वन क्षेत्रको जग्गा प्रर्ोग गनय 
सवकनछे । वन क्षेत्रको जग्गा अन्त्र् प्रर्ोजनको लागग उपलब्ध 
गराउन ेसम्बन्त्धी व्र्वस्था प्रिगलत संघीर् कानून बमोश्जम हनुेछ । 

९०. िगनज पदाथय अन्त्वेषणका लागग वन क्षते्र ददन सवकन:े राविर् वन 
क्षेत्रगभत्र रहेका िगनज पदाथय तथा िानीहरुको अन्त्वषेण गनुयपने भएमा 
मन्त्त्रालर्को सहमगत गलन ुपनेछ। 

९१. राहत सम्बन्त्धी व्र्वस्था: वन संरक्षण, व्र्वस्थापन तथा ववकास 
सम्बन्त्धी कुनै कामको गसलगसलामा कुन ै उपभोक्ता, श्रगमक वा 
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कमयिारीको मतृ्र् ुवा घाईते भएमा तोवकए बमोश्जम राहत उपलब्ध 
गराईनेछ ।  

९२. अगधकार प्रत्र्ार्ोजन: मन्त्त्रालर्ले र्स ऐन बमोश्जम आफूलाई प्राप्त 
अगधकार आफु मातहतको कुन ै गनकार् वा अगधकारीले प्रर्ोग गनय 
पाउन ेगरी प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

९३. अनगुमन तथा मूल्र्ािन: (१) र्स ऐन बमोश्जम हनु ेवनको संरक्षण, 

ववकास र उपर्ोग सम्बन्त्धमा मन्त्त्रालर् तथा गनदेशनालर्ले समर् 
समर्मा मातहतका गनकार्हरुलाइय आवर्क गनदेशन जारी गनुयका 
साथै अनगुमन तथा मूल्र्ािन गनय सक्नेछ। 

(२) अनगुमन तथा मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी अन्त्र् व्र्वस्था तोवकए 
बमोश्जम हनुेछ ।  

९४. प्रगतबन्त्ध लगाउन सक्न:े प्रदेश सरकारले प्रिगलत कानूनको अगधनमा 
रही प्रदेश राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी जैववक ववववधता, कुन ै
प्रजागतको संरक्षण र वातावरण संरक्षणका लागग प्रदेश गभत्र रहेको 
वा पाइन ेकुनै वन पैदावारको सिलन, कटान, उपभोग, गबवक्र ववतरण, 

ओसारपसार वा ववदेश गनकासीमा प्रगतबन्त्ध लगाउन सक्नेछ । 

९५. श्जल्ला वन क्षते्र समन्त्वर् सगमगत गठन गनय सवकने: (१) वन क्षेत्रको 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहजीकरण गनय तथा समन्त्वर् कार्म 
गनयको लागग तोवकए बमोश्जम श्जल्लामा रहेका बह ुसरोकारवालाहरु 
सश्म्मगलत एक श्जल्ला वन क्षेत्र समन्त्वर् सगमगत गठन गनय सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम सगमगतको गठन तोवकएबमोश्जम 
हनुेछ । 
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९६. सरुाकी ििय र परुस्कार सम्बन्त्धी व्र्वस्थााः (१) वन तथा 
वन्त्र्जन्त्तहुरुको संरक्षणको कार्यमा सहर्ोग परु्र र्ाउन तोवकए बमोश्जम 
गडगभजनल वन अगधकृतले सरुाकी पररिालन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम पररिागलत हनु ेसरुाकीको लागग 
प्रदेश सरकारले आवर्क बजेटको व्र्वस्था गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको सरुाकी र परुस्कार सम्बन्त्धी 
अन्त्र् व्र्वस्था तोवकए बमोश्जम हनुेछ । 

९७. प्रिगलत कानून बमोश्जम हनु:े र्स ऐनमा लेश्िएको ववषर्मा र्सै ऐन 
बमोश्जम र अन्त्र्को हकमा प्रिगलत कानून बमोश्जम हनुछे। 

९८. गनर्म बनाउन ेअगधकार: र्स ऐनको कार्ायन्त्वर्न गनय प्रदेश सरकारले 
आवर्क गनर्महरु बनाउन सक्नेछ। 

९९. गनदेश्शका, कार्यववगध र मापदण्ड बनाउन सक्ने : र्स ऐन तथा र्स 
ऐन अन्त्तगयत बनकेो गनर्मको कार्ायन्त्वर्न गनय प्रदेश सरकारले 
आवर्क गनदेश्शका, कार्यववगध र मापदण्ड बनाई लागू गनय सक्नेछ। 

 

प्रमाश्णकरण गमगताः २०७८।०२।१० गते 

 
 

आज्ञाले, 

िडूामश्ण पौडेल 

प्रदेश सरकारको सश्िव  

  

६१ 

आन्तररक माश्मला तथा काननू मन्रालय, धनगढी, कैलालीमा मशु्द्रत 
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