वन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना : वन तथा वनजन्य वस्तुको सं रक्षण, संंवर्द्नन तथा दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरण, जलाधार
एवं जैववक ववववधताको सं रक्षण

तथा वन पैिावारको सिुपयोग गनन र

जनताको वन पैिावारजन्य

आवश्यकता पंूरा गननका लागग वन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सिले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे ि-१
प्रारम्म्भक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "वन ऐन, २०७५" रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) "आखेटोपहार" भन्नाले वन्यजन्तुको जीववत वा मृत शरीर वा पवहचान गनन
सवकने अवस्थामा रहे को गतनीहरुको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनु पछन र सो
शब्िले

वन्यजन्तुको

शरीरको

कुनै

पिाथन

वा

त्यस्तो

सम्म्मश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँछ।

पिाथनको

(ख) "अन्तर प्रािे म्शक वन" भन्नाले एक भन्िा बवि प्रिे शमा फैगलएको, भौगागलक
तथा

प्राकृगतक

रुपमा

जोगिएको

र

पाररम्स्थवकय

प्रणालीको

दृविबाट

अन्तरसम्बम्न्धत राविय वन सम्झनु पछन ।
(ग) "उपभोक्ता समूह" भन्नाले वनको सं रक्षण, सं वर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सिुपयोग
गनन िफा ३१ बमोम्जम गठन भएकंो उपभोक्ता समूह सम्झनु पछन।
(घ) "कबुगलयती वन" भन्नाले िफा २६ बमोम्जम व्यवस्थापन गररने राविय वन
सम्झनु पछन।
(ङ) “गैर काष्ठ वन पैिावार“ भन्नाले वनमा रहे का वा वनमा ब्युत्पन्न भएका वा वन
वावहर रहेका रुखहरुबाट उत्पादित काठ र िाउरा बाहेकका जिीबुटी

तथा

वन्यजन्तु, पशुपंक्षी वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार लगायत अन्य सबै जैववक
उत्पम्िका सामान सम्झनु पछन।

(च) "टाँचा" भन्नाले काठ वा खिा रहे का रुखमा लगाइने छाप, म्चन्ह वा गनशाना
सम्झनु पछन ।
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(छ)

"गिगभजन वन कायानलय" भन्नाले प्रिे श सरकार अन्तगनतको गिगभजन वन
कायानलय सम्झनु पछन ।

(ज)

"गिगभजनल

वन

अगधकृत"

भन्नाले

प्रचगलत

कानून

बमोम्जम

नेपाल

सरकारले खटाएको गिगभजन वन कायानलयको प्रमुख सम्झनु पछन।
(झ)

"तोवकएको" वा "तोवकए बमोम्जम" भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
गनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन ।

(ञ)

"धागमनक वन" भन्नाले िफा २८ बमोम्जम म्जम्मा दिइएको राविय वन
सम्झनु पछन।

(ट)

"गनजी वन" भन्नाले प्रचगलत कानून बमोम्जम कुनै व्यम्क्तको हक पुग्ने
गनजी जग्गामा लगाई हुकानएको वा सं रक्षण गररएको वन सम्झनु पछन ।

(ठ) "प्रिे श वन गनिे शक" भन्नाले प्रिे श वन गनिे शनालयको प्रमुख सम्झनु

पछन

।
(ि) “प्रिे शगभत्रको राविय वन” भन्नाले अन्तर प्रािे म्शक वन भन्िा पृथक रुपमा रहे को
प्रिे शगभत्रको राविय वन सम्झनु पछन ।
(ि) "प्रिे श मन्त्रालय" भन्नाले प्रिे श सरकारको वन सम्बन्धी ववषय हेने मन्त्रालय
सम्झनु पछन।
(ण)

"मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सम्झनु पछन ।

(त)

"राविय वन" भन्नाले सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन, वन सं रक्षण क्षेत्र,
सामुिावयक वन, साझेिारी वन, धागमनक वन तथा कबुगलयतंी वन,
प्रिे शगभत्रको राविय वन, अन्तरप्रािे म्शक रुपमा फैगलएको वन सम्झनु पछन
र

सो

शब्िले

गनजी

वन

बाहे क

वन

गसमाना

लगाइएकंो

वा

नलगाइएकंो, वनले घेररएको, वनसँग जोगिएको, वनको छे उछाउमा
रहेको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनगभत्र रहे कंो बाटो, पोखरी, ताल वा
खोलानाला र बगरलाई समेत जनाउँछ।
(थ)

"वन" भन्नाले पूण न वा आंम्शक रुपमा रुख वा बुट्यानले िावकएको क्षेत्र
सम्झनु पछन ।

(ि)

"वन पैिावार" भन्नाले वनमा रहे का वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका
िे हायका पैिावार सम्झनु पछन :2

(१)

काठ, िाउरा, गोल, खै रकच, खोटो, काठको ते ल, बोक्रा, घाँस, लाहा,
वपपला-वपपली,

(२)

रुख, ववरुवा, पात, िाँठ, फल, बीज, फूल, भूवा, जरा, गानो, बोक्रा,
गमरे जीन, लोहवान, जङंगली जिीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैिावार,
जङंगली मह, वनस्पगत तथा गतनका ववगभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग,

(३)

चट्टान, माटो, च ुन िु ङ्गा, िु ङ्गा, गगट्टी, बालुवा वा अन्य खगनजजन्य
पिाथन, वा

(४) वन्यजन्तु, पशुपन्छी वा वन्यजन्तुको आखेटोपहार।
(ध)

"वन सं रक्षण क्षेत्र" भन्नाले िफा १५ बमोम्जम घोषणा गररएको वन
सं रक्षण क्षेत्र सम्झनु पछन ।

(न)

"वन गसमाना म्चन्ह" भन्नाले राविय वनको गसमाना छु ट्याउन लगाइएका

काठ, िु ङ्गा, गसमेन्ट वा अरु कुनै वस्तुका खम्बा वा म्चन्हपट सम्झनु पछन
र सो शब्िले प्रचगलत कानून बमोम्जम जग्गा नापजाँच गरी तयार गरे को
नक्सामा अङंवकत वन गसमाना म्चन्हलाई समेत जनाउंँछ ।

(प)

"वन व्यवस्थापन पर्द्गत" भन्नाले राविय वनको व्यवस्थापनका लागग
अपनाइएका पर्द्गत सम्झनु पछन ।

(फ)

"वन क्षेत्र" भन्नाले गनजी स्वागमत्वको हक भोगको र प्रचगलत कानूनले
अन्यथा व्यवस्था गरे को बाहे कको वन गसमाना लगाइएको वा नलगाइएको

वनले घेररएको वा वन गभत्र रहे को घाँसंे मैिान, खकन, वहउँले िाकेको वा

निाकेको नाङंगो पहाि, बाटो, पोखरी, ताल तलै या, गसमसार, निी,
खोलानाला, बगर, पती वा ऐलानी जग्गाले ओगटे को क्षेत्र सम्झनु पछन।
(ब)

"वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले प्रचगलत कानून बमोम्जम गररने

प्रारम्म्भक

वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनु पछन।
(भ)

"वातावरणीय सेवा" भन्नाले वन क्षेत्रकंो पाररम्स्थगतकीय प्रणालीबाट प्राप्त
हुने िे हाय बमोम्जमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पछन :(१)

काबनन सेवा,

(२)

जैववक ववववधताका सं रक्षण,

(३)

जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली,
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(म)

(४)

पयानपयनटन,

(५)

तोवकए बमोम्जमका अन्य वस्तु, सेवा तथा लाभ ।

"ववभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तगनतको वन तथा भू-सं रक्षण ववभाग सम्झनु
पछन ।

(य)

"सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन" भन्नाले िफा १४ बमोम्जम सरकारले
व्यवस्थापन गने राविय वन सम्झनु पछन ।

(र)

"सशस्त्र वन रक्षक" भन्नाले िफा ४६ बमोम्जम गठन भएको सशस्त्र वन
रक्षक सेवाको ववगभन्न पिमा बहाल रहे का सशस्त्र वन रक्षक सम्झनु पछन
।

(ल)

"साझेिारी वन" भन्नाले िफा २३ बमोम्जम गिगभजन वन कायानलय,
स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेिारीमा व्यवस्थापन गररने राविय वन
सम्झनु पछन ।

(व)

"सामुिावयक

वन"

भन्नाले

िफा

१८

बमोम्जम

उपभोक्ता

समूहलाई

हस्तान्तरण गररएको राविय वन सम्झनु पछन।
(श) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपागलका वा नगरपागलका सम्झनु पछन ।
पररच्छे ि-२
राविय वनको भू-स्वागमत्व, भू-उपयोग तथा सीमा गनधानरण सम्बन्धी व्यवस्था
३.

राविय वनको भू-स्वागमत्व : (१) राविय वन क्षेत्रको भू-स्वागमत्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकार मम्न्त्रपररषिको गनणनय गबना राविय वन क्षेत्रको भू-स्वागमत्व वा भूउपयोग पररवतनन गनन, राविय वनको भोगागधकार कसै लाई उपलब्ध गराउन, गधतो बन्धकी,
सट्टापट्टा वा अन्य वकगसमले हक हस्तान्तरण गनन सवकने छै न ।
(३) राविय वन क्षेत्रको भू-उपयोग पररवतनन गने र

भोगागधकार उपलब्ध गराउने

सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
४.

राविय वनको सीमा गनधानरण : सं घले प्रिे शगभत्रको राविय वन र अन्तर प्रािे म्शक रुपमा फैगलएको
वनको गसमा गनधानरण गनेछ।
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५.

जग्गा प्राप्त गनन सक्ने : (१) राविय वनको गसमाना छु टंयाउँिा गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो
वनको सं रक्षणको लागग आवश्यक भएमा सो वनगभत्रकंो वा सो वनको गसमानासंँग जोगिएकंो
सावनजगनक वा कुनै व्यम्क्तको गनजी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य
भौगतक सं रचना समेत वनको गसमानागभत्र पारी छु टंयाउन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम वनको गसमानागभत्र पाररएको कुनै व्यम्क्तको गनजी जग्गा र
सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौगतक सं रचना समेत जग्गा प्रागप्त सम्बन्धी
प्रचगलत कानून बमोम्जम प्राप्त गरी सोको क्षगतपूगतन वा मुआब्जा दिनु पनेछ।
(३) वन गसमानागभत्र परे को जग्गाको प्रागप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जग्गा प्रागप्त सम्बन्धी
प्रचगलत कानून बमोम्जम हुनेछ ।

६.

गनजी जग्गाको लगत काटंने : (१) यस पररच्छे ि बमोम्जम व्यम्क्तकंो गनजी जग्गा राविय
वनगभत्र पाररएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मुआब्जा वा क्षगतपूगतन गनधानरण गरे पगछ सो जग्गाको

क्षेत्रफल, वकिा नम्बर तथा गसमाना सम्बन्धी वववरण खोली गिगभजनल वन अगधकृतले मालपोत
कायानलय एवं सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा लगत कट्टाको लागग ले खी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम ले खी आएमा सात दिनगभत्र मालपोत कायानलयले सो
जग्गाको मालपोत र सम्बम्न्धत स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको
जानकारी गिगभजन वन कायानलयलाई दिनु पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोम्जम लगत कट्टा भएको वववरण गिगभजन वन कायानलयले
मन्त्रालय र प्रिे श मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
७.

जग्गा ितान गनन नहुने : (१) राविय वनगभत्रको जग्गा कसै ले पगन ितान गनन वा गराउन हुँिैन।
(२) कसैले राविय वनगभत्रको जग्गा ितान गराएको भएमा त्यसरी ितान भएको आधारमा

त्यस्तो जग्गामा िाबी लाग्ने छै न र त्यस्तो ितान स्वतः बिर भएको मागननेछ।

ु न्िा अम्घ कसै ले राविय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले ितान
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ

गराएको रहेछ भने त्यस्तो ितान समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपगछ स्वतः बिर हुनेछ ।

(४) उपिफा (२) र (३) बमोम्जम ितान बिर भएको जग्गाको लगतकट्टा गनन गिगभजनल

वन अगधकृतले मालपोत कायानलयलाई र करको लगत कट्टा गनन सम्बम्न्धत स्थानीय तहलाई
तत्काल लेखी पठाउनु पनेछ।त्यसरी ले खंी आएमा सात दिनगभत्र मालपोत कायानलयले सो
जग्गाको मालपोत र सम्बम्न्धत स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको
जानकारी गिगभजन वन कायानलयलाई दिनु पनेछ ।
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(५) उपिफा (४) बमोम्जम लगत कट्टा भएको वववरण गिगभजन वन कायानलयले
मन्त्रालय र प्रिे श मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
८.

राविय वनमा कुनै व्यम्क्तलाई हक प्राप्त नहुने : यस ऐन बमोम्जम पट्टा, पूजी वा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी
वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहुगलयत प्राप्त गरे कोमा बाहे क कुनै व्यम्क्तलाई राविय वनमा कुनै
वकगसमको हक वा सहुगलयत प्राप्त हुने छै न ।

९.

वन क्षेत्रमा प्रवेश गनषेध : (१) वन सं रक्षणको दृविकोणबाट आवश्यक िे म्खएमा गिगभजनल वन
अगधकृतले सावनजगनक सूचना प्रकाशन गरी राविय वनको पुरै वा केही भागमा गनम्ित समयको
लागग प्रवेश गनषेध गनन सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम प्रवेश गनषेध गिान गसमाना छु ट्याई मागनस आवत जावतको
लागग बाटो छु ट्याउन सवकनेछ र यसरी छु टयाइएको बाटो उपिफा (१) बमोम्जम प्रकाम्शत
सूचनामा उम्ल्लम्खत शतनको अधीनमा रही प्रयोग गनन सवकनेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापगन प्रवेश गनषेध गररएको वन

क्षेत्रमा कुनै पगन प्रकारको चौपाया प्रवेश गराउन पाइने छै न।

(४) उपिफा (१) बमोम्जम प्रवेश गनषेध गिान नेपाल सरकारबाट अनुमगत प्राप्त आयोजना
सञ्चालकको हकमा तोवकए बमोम्जम प्रवेश गनयमनको व्यवस्था गररनेछ ।
१०.

राविय वनको भू-उपयोग योजना लागंू गनन सक्ने : नेपाल सरकारले दिगो वन सं रक्षण,

व्यवस्थापन एवं वातावरण तथा ववकास बंीचको सन्तुलन कायम गननका लागग कुनै खास वन
क्षेत्रमा तोवकए बमोम्जम भू-उपयोग योजना लागंू गनन वा गराउन सक्नेछ ।

११.

राविय वनको व्यवस्थापन : (१) नेपाल सरकारले प्रिे श गभत्रको राविय वन र अन्तर प्रािे म्शक
रुपमा फैगलएको वनको व्यवस्थापनको लागग प्रिे श सरकारसँग परामशन गरी एकीकृत वा प्रिे शगत
रणनीगतक योजना बनाउनेछ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जमको रणनीगतक योजनाको अधीनमा रही प्रिे श सरकारले प्रिे श
गभत्रको राविय वन र अन्तर प्रािे म्शक रुपमा फैगलएको वनको सं रक्षण, ववकास र सिुपयोग गनन
आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ ।

(३) गिगभजनल वन अगधकृतले यस ऐनको अधीनमा रही सहभागगतामूलक रुपमा आफ्नो

कायन क्षेत्र गभत्रको राविय वनको रणनीगतक योजना तयार गरी तोवकए बमोम्जम स्वीकृत गराई
कायानन्वयन गनुन पनेछ ।

(४) राविय वनगभत्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राविय आयोजनाको
रुपमा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ।
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१२.

वन क्षेत्रगभत्र बसोबास वा पुनबानस नगररने : (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापगन रुख भएको कुनै पगन वन क्षेत्र बसोबास वा पुनबानसको लागग प्रयोग गररने छै न।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु भन्िा अम्घ वन सम्बन्धी तत्काल प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही
बसोबास वा पुनवानस गररएका जग्गामा त्यस्तो जग्गा प्रिान गिानको बखत िे म्ख नै रहेका रुखहरु
नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहनेछनं र त्यस्ता रुखहरु तोवकए बमोम्जम हटाइनेछ।
(३) उपिफा (२) मा उम्ल्लम्खत रुखहरु यस ऐन ववपरीत हटाउने व्यम्क्तलाई राविय वनमा
कसूर गरे सरह सजाय हुनेछ ।
१३.

गसमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन : (१) राविय वन क्षेत्र गभत्रको गसमसार क्षेत्रको सं रक्षण, सं वर्द्नन,
प्रवर्द्नन र व्यवस्थापन सं घले गनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको गसमसार क्षेत्रमा तोवकए बमोम्जम पयानपयनटनको ववकास
सम्बन्धी कायन गनन सवकनेछ ।
पररच्छे ि-३
सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वन सम्बन्धी व्यवस्था

१४.

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको व्यवस्थापन : (१) गिगभजनल वन अगधकृतले राविय वनको कुनै
भागलाई

गसमाङ्कन

गरी नेपाल

सरकारवाट

स्वीकृत

रणनीगतक

योजनाको

अधीनमा

रही

सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापगन वन सं रक्षण क्षेत्र, सामुिावयक

वन, साझेिारी वन, धागमनक वन तथा कबुगलयती वन बाहे कका अन्य राविय वन सरकारद्वारा
व्यवम्स्थत वनको रुपमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ ।
(३) सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको व्यवस्थापनको लागग तोवकए बमोम्जम कायनयोजना

स्वीकृत गराई लागू गररनेछ ।
(४) सं घले

राविय वन सम्बन्धी कायनक्रमको घोषणा गनेछ।

(५) सं घले अन्तर प्रिे शगभत्र फैगलएको वनको रणनीगतक योजना बनाउनेछ ।
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पररच्छे ि-४
वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था
१५.

वन संरक्षण क्षेत्र : (१) िफा ११ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले प्रिे श मन्त्रालयको
परामशनमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िे हायको राविय वनको कुनै भाग तथा सम्बम्न्धत
भू-पररधीय क्षेत्रलाई गसमाङ्कन गरी ववशेष कायनयोजना बनाई वन सं रक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा
गनन सक्नेछ :(क)

राविय तथा अन्तरानविय दृविकोणले वातावरणीय, पाररम्स्थगतकीय, वैज्ञागनक

(ख)

जलाधार सं रक्षणको वहसाबले सं वेिनशंील िे म्खएको,

(ग)

सं रम्क्षत क्षेत्र बावहर रहेका वन, वनस्पगत तथा वन्यजन्तुको सं रक्षण तथा

वा साँस्कृगतक महत्वको,

व्यवस्थापन गनन आवश्यक रहे को, वा
(घ)

पयानपयनटनको ववकास गनन उपयुक्त िे म्खएको ।

स्पस्टीकरण : यस िफाको प्रयोजनको लागग "भू-पररधीय क्षेत्र" भन्नाले वन तथा वनसँग

अन्तर सम्बम्न्धत समुिाय, क्षेत्र तथा प्राकृगतक स्रोत सम्झनु पछन ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम स्वीकृत भएको कायनयोजनाको कायानन्वयन गिगभजन वन
कायानलयले गनेछ ।
१६.

वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन : (१) वन सं रक्षण क्षेत्रमा रहे का राविय वन क्षेत्रमा क्षेत्रगत
अवम्स्थगतका आधारमा एक वा सो भन्िा बिी वन व्यवस्थापन पर्द्गत अवलम्बन गनन

सवकनेछ

।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन वन सं रक्षण क्षेत्रगभत्र रहे का

अन्य वन व्यवस्थापन पर्द्गत अन्तगनत व्यवस्थापन भइरहे को राविय वनको कायनयोजना बनाउँिा
िफा १५ को उपिफा (१) बमोम्जमको कायनयोजनाको अधीनमा रही बनाउनु पनेछ ।

(३) उपिफा (२) बमोम्जम वन सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभांशको

बाँिफाँि राविय प्राकृगतक स्रोत तथा ववि आयोग सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोम्जम हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले वन सं रक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरुको लागग जैववक मागन घोषणा
गनन सक्नेछ ।
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१७.

वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुँिाका बखत कायम रहे का सं रम्क्षत वनहरु
यस ऐन प्रारम्भ भएपगछ स्वत: िफा १५ को उपिफा (१) बमोम्जमको वन सं रक्षण क्षेत्रमा
रुपान्तरण भएको मागननेछन ।
पररच्छे ि-५
सामुिावयक वन सम्बन्धी व्यवस्था

१८. सामुिावयक वन हस्तान्तण गनेः (१) िफा ३१ बमोम्जम गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको
ववकास, सं रक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैिावारको मूल्य गनधानरण गनन र गबक्री ववतरण गनन
पाउने गरी राविय वनको कुनै भाग सामुिावयक वनको रुपमा व्यवम्स्थत गनन चाहे मा कायनयोजना
सवहत गिगभजनल वन अगधकृत समक्ष गनवेिन दिनु पनेछ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जमको कायनयोजना उपयुक्त िे म्खएमा गिगभजनल वन अगधकृतले

स्वीकृत गनेछ।

(३) उपिफा (२) बमोम्जम कायनयोजना स्वीकृत भएमा गिगभजनल वन अगधकृतले
उपिफा (१) बमोम्जमको उपभोक्ता समूहलाई तोवकए बमोम्जमको िाँचामा वन हस्तान्तरण
सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिनु पनेछ ।
(४) उपिफा (१) को प्रयोजनको लागग गिगभजनल वन अगधकृतले उपभोक्ताको

सहभागगतामा उपभोक्ता समूह गठन गनन र कायनयोजना तयार गनन आवश्यक प्राववगधक एवं अन्य
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कायनलाई
प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बम्न्धत स्थानीय तहको परामशनमा सामुिावयक वनको
कायनयोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार सं शोधन गनन सक्नेछ । त्यसरी बनाएको वा
सं शोधन गरे को कायनयोजना कायानन्वयन गनुन अम्घ उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी गिगभजनल
वन अगधकृतलाई दिनु पनेछ ।

(६) उपिफा (५) बमोम्जम उपभोक्ता समूहले बनाएको कायनयोजना वा सोमा गरे को

सं शोधनले वातावरणमा उल्ले खनीय प्रगतकूल असर पने िे म्खएमा गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो
कायनयोजना वा सं शोधनको जानकारी पाएको गमगतले तीस दिनगभत्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो
कायनयोजना वा सं शोधन लागू नगनन गनिे शन दिन सक्नेछ र त्यस्तो गनिे शनको पालना गनुन
उपभोक्ता समूहको कतनव्य हुनेछ ।
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(७) उपभोक्ता समूहले गिगभजन वन कायानलयबाट स्वीकृत कायनयोजनाले गनदिनि गरे को
वन उद्यम तथा तोवकए बमोम्जम पयानपयनटनका कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ।
(८) उपिफा (७) बमोम्जम उपभोक्ता समूहले पयानपयनटन ववकासका लागग तोवकए
बमोम्जम वन क्षेत्र प्रयोग गनन सक्नेछ ।
(९) उपभोक्ता समूहले सामुिावयक वनको ववकास, सं रक्षण तथा उपयोग गरी आय

आजननको लागग गररबीको रे खामुगनका उपभोक्तालाई सामुिावयक वनको कुनै भाग तोवकए बमोम्जम
सम्झौता गरी दिन सक्नेछ ।
१९.

सामुिावयक वन वफतान गलन सवकने : (१) िफा १८ बमोम्जम हस्तान्तरण भएको सामुिावयक
वनमा उपभोक्ता समूहले कायनयोजना बमोम्जम कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा वातावरणमा

उल्लेखनीय प्रगतकूल असर पने कुनै कायन गरे मा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयम
बमोम्जम पालना गनुन पने शतनहरु पालनंा नगरे मा गिगभजनल वन अगधकृतले तोवकए बमोम्जम

त्यस्तो उपभोक्ता समूहको ितान खारे ज गनन र त्यस्तो सामुिावयक वन वफतान गलने गनणनय गनन
सक्नेछ।
तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको ितान खारे ज गरी सामुिावयक वन वफतान गलने गनणनय गनुन
अम्घ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफंनो सफाई पेश गने मनागसब मौका दिइनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गिगभजनल वन अगधकृतले गरे को गनणनय उपर म्चि नबुझ्ने वन

उपभोक्ता समूहले प्रिे श वन गनिे शक समक्ष उजूर गनन सक्नेछ। त्यस्तो उजूरी उपर प्रिे श वन
गनिे शकले गरे को गनणनय अम्न्तम हुनेछ।
२०.

सामुिावयक वन पुनः हस्तान्तरण गनन सवकने : िफा १९ को उपिफा (१) बमोम्जम कुनै
सामुिावयक वन वफतान गलने गरी भएको गनणनय उपर सोही िफाको उपिफा (२) बमोम्जम उजूरी

परी प्रिे श वन गनिे शकबाट त्यस्तो गनणनय बिर भएमा गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो
सामुिावयक वन साववककै उपभोक्ता समूहहरु मध्येबाट कायन सगमगत गठन गनन लगाई त्यस्तो वन
सोही समूिायलाई पुनः हस्तान्तरण गनुन पनेछ।
२१.

कायनयोजना ववपररत काम गनेलाई हुने सजाय : (१) सामुिावयक वनमा कुनै उपभोक्ताले

कायनयोजना ववपररत हुने कुनै काम गरे मा गनजलाई सम्बम्न्धत उपभोक्ता समूहले जररबाना गनन
सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हागन नोक्सानी भएकोमा गबगो बराबरको रकम क्षगतपूगतनको
रुपमा असुल गनन सक्नेछ ।
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(२) उपिफा (१) बमोम्जम उपभोक्ता समूह आफंैंंले कारबाही गनन नसकेमा सो

समूहले गिगभजन वन कायानलयलाई कारबाहीको लागग गसफाररस गनन सक्नेछ र यसरी गसफाररस
भई आएमा गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो जररबाना गनन सक्नेछ ।

(३) उपिफा (१) बमोम्जम जररबाना गरे को कारणले मात्र त्यस्तो व्यम्क्तलाई प्रचगलत
कानून बमोम्जम कारबाही गनन बाधा पुगेको मागनने छै न।
२२.

वनको ववकासको लागग खचन गनुन पने : (१) उपभोक्ता समूहले कायनयोजना बमोम्जम आजनन गरे को
वावषनक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम वनको ववकास, सं रक्षण र व्यवस्थापन कायनमा
खचन गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रगतशत रकम सम्बम्न्धत स्थानीय तहसँग
समन्वय गरी गररबी न्यूनीकरण, मवहला सशम्क्तकरण तथा उद्यम ववकास कायनमा खचन गनुन पनेछ
।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम खचन गरी बाँकी रहे को रकम उपभोक्ता समूहको वहतमा
प्रयोग गररनेछ।
पररच्छे ि-६
साझेिारी वन सम्बन्धी व्यवस्था

२३.

साझेिारी वन : (१) प्रिे श मन्त्रालयले िे हायका उद्देश्यका लागग गिगभजनल वन अगधकृतको
गसफाररसमा सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको कुनै भाग गिगभजन वन कायानलय, स्थानीय तह र वन
उपभोक्ताको साझेिारीमा तोवकए बमोम्जम साझेिारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ:(क)

वनको ववकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अथनतन्त्रमा टे वा पुर्याउन,

(ख)

वन क्षेत्रको नम्जकै वा टािा रहे का परम्परागत उपभोक्तालाई वन

सं रक्षणको कायनमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई वन पैिावार
आपूगतनको व्यवस्था गनन,
(ग)

वन क्षेत्रको उत्पािकत्वमा अगभवृवर्द् गनन तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गनन,

(घ)

जैववक ववववधता तथा जलाधार क्षेत्रको सं रक्षण र सं वर्द्नन गनन,

(ङ)

उपभोक्ताको म्जववकोपाजननमा सुधार ल्याउन ।

(२) साझेिारी वनको व्यवस्थापनकंो लागग तोवकए बमोम्जम स्थानीय तह तथा साझेिारी

वन उपभोक्ता समूहको परामशनमा गिगभजनल वन अगधकृतले कायनयोजना तयार गरी प्रिे श वन
गनिे शनालय समक्ष पेश गनेछ र प्रिे श वन गनिे शकले त्यस्तो कायनयोजना स्वीकृत गनन सक्नेछ।
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(३) उपिफा (२) बमोम्जम स्वीकृत भएको कायनयोजना लागू गने िावयत्व गिगभजन वन
कायानलय, स्थानीय तह र िफा २४ बमोम्जमको साझेिारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ ।
(४) उपिफा (१) बमोम्जमका साझेिारहरुले कायनयोजना बमोम्जम कायन सञ्चालन गनन

नसकेमा वा वातावरणमा उल्ले खनीय प्रगतकूल असर पने कुनै कायन गरे मा वा यो ऐन र यस ऐन

अन्तगनत बनेको गनयम बमोम्जम पालनंा गनुन पने शतनहरु पालन नगरे मा प्रिे श मन्त्रालयले त्यस्तो
साझेिारी वनको व्यवस्थापन पर्द्ती अन्त्य गनन सक्नेछ र सो वन स्वत: सरकारद्वारा व्यवम्स्थत
वनको रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।
२४.

साझेिारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनन सक्ने : साझेिारी वनको ववकास र सं रक्षणको लागग
उपभोक्ताको तफनबाट आवश्यक व्यवस्था गनन एवंं त्यस्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हुने वन

पैिावारको व्यवस्थापन गनन साझेिारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रगभत्र पने सम्बम्न्धत परम्परागत
उपभोक्ताहरुले साझेिारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनन सक्नेछन।
२५.

साझेिारी वनको वन पैिावार उपयोग तथा गबक्री ववतरण : (१) साझेिारी वनबाट उत्पादित काठ,
िाउरा र गैह्रकाष्ठ वन पैिावारको बाँिफाँि तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
(२)

साझेिारी

वन

उपभोक्ता

समूहले

साझेिारी

वन

व्यवस्थापन

कायनयोजनाको

कायानन्वयनबाट सो समूहलाई प्राप्त हुने वन पैिावार आन्तररक खपतको लागग प्राथगमकता दिई
बाँकी रहे को वन पैिावार मात्र समूह बावहर पठाउने गरी छु टंयाउन सक्नेछ ।

(३) साझेिारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने वन पैिावार गबक्री ववतरणबाट प्राप्त

रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम वनको ववकास, सं रक्षण र व्यवस्थापन कायनमा खचन
गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास प्रगतशत रकम सम्बम्न्धत स्थानीय तहसँग समन्वय
गरी गररबी न्यू नीकरण, मवहला सशम्क्तकरण तथा उद्यम ववकास कायनमा खचन गनुन पनेछ ।
(४) उपिफा (३) बमोम्जम खचन गरी बाँकी रहे को रकम उपभोक्ता समूहको वहतमा खचन
गररनेछ।
पररच्छे ि-७
कबुगलयती वन सम्बन्धी व्यवस्था
२६.

कबुगलयती वन प्रिान गने : (१) नेपाल सरकारले िे हायको प्रयोजनको लागग राविय वनको
है गसयत गबगिएको कुनै भाग कबुगलयती वनको रुपमा तोवकए बमोजम सम्झौता गरी प्रचगलत
कानून बमोम्जम स्थावपत कुनै सङ्गदठत सं स्थालाई उपलब्ध गराउन गनन सक्नेछ :(क)

वन पैिावारमा आधाररत उद्योगहरुलाई आवश्यक पने कच्चा पिाथन
उत्पािन गनन,
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(ख)

वृक्षारोपण गरी वन पैिावारको उत्पािनमा वृवर्द् गरी गबक्री ववतरण गनन वा
उपयोग गनन,

(ग)

वनको सं रक्षण र ववकास हुने गरी कृवष वन बाली वा पशु फमन सञ्चालन
गनन,

(घ)

वनको सं रक्षण र ववकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फामन, वा
उद्यान सञ्चालन गनन,

(ङ)

वनको सं रक्षण र ववकास हुने गरी पयानपयनटन व्यवसाय सञ्चालन गनन ।

स्पिीकरण : यस िफाको प्रयोजनको लागग "है गसयत गबगिएको वन" भन्नाले बीस प्रगतशत
भन्िा कम क्षेत्र घनत्व (िाउण्ि कभरे ज) भएको वन सम्झनु पछन ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापगन गिगभजन वन कायानलयले

गररबीको रे खामुगन रहे का जनताको गररबी न्यू नंीकरणको लागग कायनयोजना बनाई वनको सं रक्षण
र ववकास हुने गरी आय आजनन हुने कायनक्रम सञ्चालन गनन कबुगलयती वनको रुपमा वन क्षेत्र
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
२७.

कबुगलयती वन वफतान गलन सक्ने : (१) कबुगलयती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसै ले

कायनयोजना ववपरंीतका कुनै काम गरे मा वा वनमा हानी नोक्सानी पुर्याउने कायन गरे मा
गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो कबुगलयती वन तोवकए बमोम्जम वफतान गलने गनणनय गनन सक्नेछ
र त्यस्ता कायन गने व्यम्क्त, सं घसं स्था वा समुिायलाई अन्य राविय वनमा कसूर गरे सरह सजाय
हुनेछ ।
तर त्यसरी कबुगलयती वन वफतान गलने गनणनय गनुन अम्घ सम्बम्न्धत पक्षलाई आफंनो
सफाई पेश गने मनागसब मौका दिइनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गिगभजनल वन अगधकृतले कबुगलयती वन वफतान गलने गरी
गरे को गनणनयमा म्चि नबुझंने पक्षले ववभागको महागनिे शक समक्ष उजूर गनन सक्नेछ।
(३) उपिफा (२) बमोम्जम परे को उजूरीको सम्बन्धमा ववभागको महागनिे शकले गरे को
गनणनय अम्न्तम हुनेछ ।
(४) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन िफा २६ को उपिफा (२)

बमोम्जम उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रमा वन सं रक्षणको प्रगतकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल

सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुगलयती वन वफतान गलने गनणनय गनन सक्नेछ र यसरी वफतान
भएको वन सरकारद्वारा व्यवम्स्थत वनको रुपमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ।
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पररच्छे ि-८
धागमनक वन सम्बन्धी व्यवस्था
२८.

धागमनक वन : (१) गिगभजनल वन अगधकृतले परापंूव न कालिे म्खको धागमनक स्थल र त्यसको

वररपररको वनको सं रक्षणका लागग प्रचगलत कानून बमोम्जम स्थावपत कुनै धागमनक गनकाय, समूह
वा समुिायलाई उक्त क्षेत्र वररपररको राविय वन धागमनक वनको रुपमा व्यवस्थापन गननको लागग
म्जम्मा दिन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम म्जम्मा दिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धागमनक
गनकाय, समूह वा समूिायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मागनने छै न।

२९.

धागमनक वनमा रहेको वन पैिावारको उपयोग : (१) धागमनक वनमा रहेका वन पैिावार सम्बम्न्धत
धागमनक गनकाय, समूह वा समुिायले धागमनक कायनमा मात्र उपयोग गनन सक्नेछ।
तर धागमनक वन क्षेत्रमा ववकास आयोजना गनमानण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका
वन पैिावार गिगभजन वन कायानलय र स्थानीय तहको समन्वयमा गबक्री ववतरण गनन

सवकनेछ

।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम वन पैिावार उपयोग गिान वातावरणमा उल्ले खनीय प्रगतकूल
असर पने गरी वा सावनजगनक रुपमा हागन नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा

भू-क्षय हुन

सक्ने गरी रुख कटान गनन पाइने छै न ।
३०.

धागमनक वन वफतान गलन सवकने : (१) िफा २८ बमोम्जम म्जम्मा दिएको धागमनक वनमा
सम्बम्न्धत धागमनक गनकाय, समूह वा समुिायले िफा २९ ववपरंीतको कायन गरे मा वा धागमनक
वनमा गनुन पने कायन सञ्चालन गनन नसकेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयम

बमोम्जम पालनंा गनुन पने कुराहरु पालनंा नगरे मा गिगभजनल वन अगधकृतले त्यस्तो धागमनक
वन वफतान गलने गनणनय गनन सक्नेछ ।
तर धागमनक वन वफतान गलने गनणनय गनुन अम्घ सम्बम्न्धत धागमनक गनकाय, समूह वा
समुिायलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनागसब मौका दिइनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गिगभजनल वन अगधकृतले गरे को गनणनय उपर म्चि नबुझ्ने
व्यम्क्तले सूचना पाएको गमगतले पैंतीस दिनगभत्र प्रिे श वन गनिे शक समक्ष उजूर गनन सक्नेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोम्जम प्राप्त उजूरीको सम्बन्धमा प्रिे श वन गनिे शकले गरे को गनणनय
अम्न्तम हुनेछ ।
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पररच्छे ि-९
उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था
३१.

उपभोक्ता समूहको गठन : (१) सामुवहक वहतका लागग कुनै वनको सं रक्षण, ववकास र व्यवस्थापन
गरी वन पैिावारको उपयोग गनन चाहने त्यस्तो वनका सम्बम्न्धत उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था
भए बमोम्जम उपभोक्ता समूह गठन गनन सक्नेछन ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गठन गररएका उपभोक्ता समूह सम्बम्न्धत गिगभजन वन
कायानलयमा तोवकए बमोम्जम ितान गनुन पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोम्जम ितानको लागग सम्बम्न्धत उपभोक्ता समूहले ववधान सवहत
सं लग्न राखी गनवेिन दिनु पनेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषन आगथनक वषन समाप्त भएको तीन मवहनागभत्र तोवकए
बमोम्जम आगथनक वववरण तथा वनको म्स्थगत समेत खुलाई आफ्ना वक्रयाकलापको वावषनक
प्रगतवेिन सम्बम्न्धत स्थानीय तह र गिगभजन वन कायानलय समक्ष पेश गनुन पनेछ।
(५) उपभोक्ता समूहका पिागधकारी

प्रचगलत कानून

बमोम्जमको रािसेवक भएको

मागननेछ ।
३२.

उपभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हुने : (१) उपभोक्ता समूह अववम्च्छन्न उिरागधकारवाला एक
स्वशागसत र सङ्गदठत सं स्था हुनेछ ।

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहले व्यम्क्त सरह चल अचल सम्पम्ि प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेच गबखन
गनन वा अन्य वकगसमले बन्िोबस्त गनन सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामबाट नागलस उजूर गनन र सो उपर पगन
सोही नामबाट नागलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
३३.

उपभोक्ता समूहकंो कोष : (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको कोषमा िे हायकंो रकम जम्मा गररनेछः(क)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुिान रकम,

(ख)

कुनै स्विे शी व्यम्क्त वा सं स्थाबाट प्राप्त अनुिान वा सहायता रकम,

(ग)

वन पैिावारका गबक्री ववतरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम,

(घ)

उपभोक्ता समूहले गरे को जररबानाबाट प्राप्त रकम।
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(३)

उपभोक्ता

समूहको

तफनबाट

कायनयोजना

बमोम्जम

गररने

खचन

उपिफा

(१)

बमोम्जमकंो कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(४) उपिफा (१) बमोम्जमको कोषको सञ्चालन तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
३४.

वन उद्यम र पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने : (१) उपभोक्ता समूहले तोवकए बमोम्जमको

प्रवक्रया अवलम्बन गरी स्वंीकृत कायनयोजनाले गनदिनि गरे का वन उद्यम तथा पयानपयनटन कायनक्रम
आफैंले वा स्थानीय तह वा सं घसं स्था वा गनजी क्षेत्र वा सहकारीसंँगको साझेिारीमा सञ्चालन गनन
सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम सञ्चालनमा साझेिारी गरे का कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको
उिरिावयत्व हस्तान्तरण भएको मागनने छै न।
(३) उपिफा (१) बमोम्जम वन उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गिान मन्त्रालयले
तोवकदिएको मापिण्िका आधारमा कायनयोजना तयार गरी सञ्चालन गनुन पनेछ।
(४) उपिफा (१) र (२) मा जंुनसुकै ले म्खएको भए तापगन पयानपयनटन कायनक्रम

सञ्चालनको क्रममा प्रचगलत कानून र वन कायनयोजना ववपरंीत भौगतक पूवानधार गनमानण गरी वन
क्षेत्रको भू-उपयोग पररवतनन गने, गराउने समूह वा सं घसं स्थालाई यस ऐन बमोम्जम कारबाही
हुनेछ।

(५) उपिफा (१) बमोम्जम वन उद्यम तथा पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालनको लागग

इजाजत दिने तथा त्यस्तो कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
पररच्छे ि-१०
गनजी तथा सावनजगनक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था
३५.

गनजी वन ितान : (१) गनजी वन ितान गराउन चाहने कुनै व्यम्क्त वा सं स्थाले गनजी वन ितानको
लागग गिगभजन वन कायानलय वा सब गिगभजन वन कायानलयको गसफाररस सवहत सम्बम्न्धत
स्थानीय तहमा गनवेिन दिनंु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम कुनै गनवेिन परे मा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बम्न्धत
स्थानीय तहले नीम्ज वन ितान गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।

३६.

गनजी वनको व्यवस्थापन : (१) गनजी वनको धनीले गनजी वनको ववकास, सं रक्षण, व्यवस्थापन गनन
तथा वन पैिावारकंो उपयोग गनन वा मूल्य गनधानरण गरी गबक्री ववतरण गनन सक्नेछ ।
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(२) गनजी वनको धनीको अनुरोधमा उपिफा (१) बमोम्जमको कामका लागग गिगभजन
वन कायानलय वा सब गिगभजन वन कायानलयले आवश्यक प्राववगधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(३) व्यवसायीक प्रयोजनको लागग गनजी वन वा गनजी आवािीमा रहे का वन पैिावारको

सङ्कलन तथा ओसारपसार गनुन परे मा सम्बम्न्धत स्थानीय तहबाट स्वीकृगत गलनु पनेछ ।

(४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन व्यवसायीक प्रयोजनको लागग

एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन पैिावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार गनुन परे मा
सम्बम्न्धत गिगभजन वन कायानलयबाट स्वीकृगत गलनु पनेछ

(५) घरायसी प्रयोजनको लागग एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन पैिावारको

सङ्कलन तथा ओसारपसार गनुन परे मा सम्बम्न्धत गिगभजन वन कायानलयबाट स्वीकृगत गलनु पनेछ

(६) गनजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोवकए बमोम्जमको सुववधा उपलव्ध गराउन
सक्नेछ ।
३७.

सावनजगनक जग्गामा वन ववकास सम्बन्धंी व्यवस्था : (१) स्थानीय तहले यस ऐनको अधीनमा
रही सावनजगनक जग्गामा वनको ववकास, सं रक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैिावारको उपयोग तथा
गबक्री ववतरण गनन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको कामका लागग गिगभजन वन कायानलय वा सब गिगभजन

वन कायानलयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राववगधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनंु
पनेछ ।
(३) सिक, नहर र बाटो वकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र

चौतारा, कुलाको मुहान, धागमनक स्थल वा यस्तै अन्य संंवेिनशंील ठाउँमा लगाइएका रुखहरु
तोवकए बमोम्जमको कायनववगध पूरा गरी काट्न वा हटाउन सवकनेछ ।
३८.

सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन : (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र गभत्रको सहरी क्षेत्र तथा

बस्तीमा रहे का सावनजगनक सिक तथा पाकन जस्ता स्थानमा आफैंले वा कुनै सं घसं स्था वा गनजी
क्षेत्रसँगको साझेिारीमा सहरी वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम स्थापना हुने सहरी वनको ववकासको लागग आवश्यक पने

प्राववगधक सहयोग गिगभजन वन कायानलय वा सब गिगभजन वन कायानलयले उपलव्ध गराउनंु
पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोम्जम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैिावार सम्बम्न्धत स्थानीय

तहले तोवकए बमोम्जम प्रयोग गनन सक्नेछ ।
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पररच्छे ि-११
बेवाररसी काठ सम्बन्धी व्यवस्था
३९.

बेवाररसी काठको व्यवस्थापन : (१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुर्याएसम्म निी वा खोलाले

बगाई ल्याएको, वकनारा लागेको, अड्केको वा िुबेको काठ वा बेवाररसी अवस्थामा रहे को काठको
स्वागमत्व प्रिे श सरकारमा रहनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जमकंो काठ गिगभजन वन कायानलयले बेवाररसी काठको गनगमि

तोवकदिएको कुनै गिपोमा जम्मा गनुन पनेछ ।
४०.

हकिाबी उपर कारबाही : कसैको हकिाबी नपुगेका बेवाररसी काठ गिगभजन वन कायानलयले
तोवकए बमोम्जम गबक्री ववतरण गनुन पनेछ ।

पररच्छे ि-१२
ववकास आयोजना सम्बन्धंी व्यवस्था
४१.

वन क्षेत्रको भू-उपयोग पररवतनन नगररने : राविय वनको कुनै पगन भाग वन क्षेत्रको भू-उपयोग
पररवतनन हुने गरी प्रयोग गररने छै न ।
तर पूवानधार ववकासको लागग नेपाल सरकारको गनणनय बमोम्जम कुनै आयोजनालाई
उपलव्ध गराएको वनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छै न ।

४२.

वनक्षेत्रको प्रयोग : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएकंो भए तापगन राविय
प्राथगमकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोिनबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राविय गौरवका

आयोजना सञ्चालन गनन वन क्षेत्रको प्रयोग गनुन बाहे क अन्य कुनै पगन ववकल्प नभएमा र प्रचगलत
कानून बमोम्जमको वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गिान वातावरणमा उल्ले खनीय
प्रगतकूल असर नपने िे म्खएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गननको गनगमि राविय
वनको कुनै भाग प्रयोग गनन तोवकए बमोम्जम स्वीकृगत दिन सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम योजना सञ्चालनको लागग वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँिा जगत
वन क्षेत्र प्रयोग गनुन पने हो कम्तीमा त्यगत नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागग सम्भव भएसम्म
आयोजनास्थलको नम्जक पने राविय वन क्षेत्रसँग जोगिएको र समान भौगोगलक र पाररम्स्थगतकीय
क्षेत्रमा पने तथा वनको ववकास गनन सवकने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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(३) प्रिे श वा स्थानीय तहले कुनै ववकास आयोजना सञ्चालन गिान वन क्षेत्रको प्रयोग गनुन

बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रचगलत कानून बमोम्जमको वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो
योजना सञ्चालन गिान वातावरणमा उल्ले खनीय प्रगतकूल असर नपने िे म्खएमा सो आयोजना

सञ्चालन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गननको लागग नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गनन
सक्नेछ।
(४) उपिफा (३) बमोम्जमको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त भएमा यस िफाको अधीनमा रही

नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कायानन्वयन गननका लागग राविय वनको कुनै भाग प्रयोग गनन
स्वीकृगत दिन सक्नेछ।

(५) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापगन त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन

नसकेको अवस्थामा त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालकले वन ववकासको लागग जग्गाको व्यवस्था
गननको लागग आवश्यक पने रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(६) उपिफा (२) वा (४) बमोम्जमको जग्गामा पाँच वषनसम्म रुख हुकानउन तथा सम्भार
गननको लागग आवश्यक पने रकम त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालकले उपलब्ध गराउनु

पनेछ ।

(७) उपिफा (१) बमोम्जम वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गनन दिए बापत उपिफा (५) र
(६) बमोम्जम प्राप्त रकम िफा ४५ बमोम्जमको कोषमा जम्मा गररनेछ ।
(८) उपिफा (१) बमोम्जम वनको कुनै भाग प्रयोग गनन स्वीकृगत दिँिा कुनै व्यम्क्त वा

समुिायलाई कुनै हानी नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षगतपूगतनको उपयुक्त व्यवस्था गरी
दिनु पनेछ ।
४३.

खगनज कायनका लागग वनक्षेत्र प्रयोग गनन सक्ने : (१) राविय वन गभत्र खगनज पिाथन भए नभएको
अन्वेषण गनुन पने भएमा सम्बम्न्धत गनकायको अनुरोधमा प्रिे श मन्त्रालयले सोको लागग अनुमगत
दिन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको अन्वेषणबाट राविय वन गभत्र सुन, चाँिी, तामा, फलाम
जस्ता खगनज पिाथन रहेको पिा लागंी उत्खनन गनुन परे मा प्रचगलत कानून बमोम्जम वातावरणीय

परीक्षण गरी त्यसरी उत्खनन गिान वातावरणमा उल्ले खनीय प्रगतकूल असर नपने भएमा त्यस्ता

खगनज पिाथन उत्खनन गननको गनगमि नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गनन स्वीकृगत दिन सक्नेछ
।
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तर राविय प्राथगमकता प्राप्त ववकास योजना, लगानी बोिनबाट वविे शी लगानी स्वीकृत
भएको योजना, राविय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पिाथन उपयोग गनन र उम्ल्लम्खत
खगनज पिाथन बाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खगनजजन्य वन पैिावार उत्खनन गनन पाइने छै न ।

पररच्छे ि-१३
वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
४४.

वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन : (१) नेपाल सरकारले वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय
सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश ववतरणका लागग िे हाय बमोम्जमको व्यवस्था

गनेछ

:(क)

जलवायु पररवतनन अनुकूलन र काबनन सम्ञ्चतीबाट प्राप्त लाभको हकमा
नेपाल

सरकारले

गनधानरण

गरे

बमोम्जम

व्यवस्थापन, उपयोग

तथा

लाभांशको बाँिफाँि हुन,े
(ख)

वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने काबनन सम्ञ्चती बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको
व्यवस्थापन,

उपयोग

तथा

लाभांशको

बाँिफाँि

सम्बम्न्धत

वनको

कायनयोजनामा व्यवस्था भए बमोम्जम हुने,
(ग)

जल ववद्युत, खानेपानी र पयानपयनटन आयोजना लगायत अन्य गनकाय वा
उद्योगबाट वातावरणीय सेवा बापत प्राप्त हुने रकम र सोको व्यवस्थापन,
उपयोग तथा बाँिफाँि तोवकए बमोम्जम हुने ।

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन गिगभजन वन कायानलयले

आफ्नो वावषनक कायनक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र (इनभाइरोमेन्टल सगभनसेज

टे ण्िर) आह्वान गरी तोवकएका शतन पूरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गनन चाहने गनजी
ु ानीको व्यवस्था गमलाउन सक्नेछ ।
वनको धनीलाई अनुिान वा अन्य प्रकारकंो भक्त
४५.

वन ववकास कोषको स्थापना : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उर्द्ेश्य कायानन्वयन गनन, वनको
सं रक्षण र सं वर्द्नन गनन एवं अन्य प्रवर्द्ननात्मक कायनको लागग एक वन ववकास कोषको स्थापना
गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको कोषमा िे हायका रकमहरु रहनेछनः(क)

नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
20

(ख)

कुनै व्यम्क्त वा सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

वविे शी सरकार, अन्तरानविय सं घ, सं स्था वा व्यम्क्तबाट सहयोग वा ऋण
स्वरुप प्राप्त रकम,

(घ) वन क्षेत्रको वन पैिावार गबक्रीबाट प्राप्त रकम र वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको
लागग दिए वापत प्राप्त रकम
(३) उपिफा (२) को खण्ि (ग) बमोम्जम कुनै रकम प्राप्त गिान नेपाल सरकार, अथन

मन्त्रालयको पूव न स्वीकृगत गलनु पनेछ।

(४) वन ववकास कोषको रकम कुनै "क" वगनको वाम्णज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा
गररनेछ।
(५) उपिफा (१) बमोम्जमको कोषको ले खा परीक्षण महाले खापरीक्षकबाट हुनेछ।
(६) उपिफा (१) बमोम्जमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
पररच्छे ि-१४
सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था
४६.

सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठन : (१) राविय वन तथा जैववक ववववधताको सं रक्षण र सं वर्द्नन
गनन, वन्यजन्तंुको अवैध म्शकार एवं वन पैिावारहरुको चोरी रोक्न तथा वन सम्पिाको संुरक्षा
गनन एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गदठत सेवामा तोवकए बमोम्जमका पिहरु रहनेछन।
(३) सशस्त्र वन रक्षक सेवाको सङ्गठन सं रचना र िरबन्िी नेपाल सरकारले तोवकदिए
बमोम्जम हुनेछ ।
(४) सशस्त्र वन रक्षकको गनयुम्क्त तथा सेवा शतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्जम हुनेछ ।

४७.

ववभागीय सजाय : (१) उम्चत र पयानप्त कारण भएमा सशस्त्र वन रक्षकलाई िे हाय बमोम्जमको
ववभागीय सजाय गनन सवकनेछ :(क) सामान्य सजाय :
(१)

नगसहत दिने,

(२)

चालचलन सम्बन्धी प्रगतवेिनमा प्रगतकूल राय ले ख्न,े
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(३)

बिीमा पाँच तलव वृवर्द् रोक्का गने,

(४)

बिीमा पाँच वषनसम्म बिु वा रोक्का गने,

(५)

खाइपाई आएको बिीमा पाँच तलबवृवर्द् घटु वा गने,

(६)

हालको पिमा जेष्ठता सवहत खाईपाई आएको सुरु स्केलमा घटु वा
गने।

(ख) ववशेष सजाय :
(१)

भववष्यमा सरकारी सेवाको गनगमि अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट
हटाउने,

(२)

भववष्यमा सरकारी सेवाको गनगमि अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट
बखानस्त गने ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम ववभागीय सजाय हुने अवस्था, प्रवक्रया तथा पुनरावेिन

सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
४८.

कैिको सजाय हुने : (१) िे हायको कसूर गने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्मकैिको सजाय हुनेछः(क) सशस्त्र गबद्रोहमा सरीक भएमा,
(ख) नेपालको सावनभौमसिा, भौगोगलक अखण्िता, रावियता र स्वाधीनतामा वा सं घीय
इकाइ वा ववगभन्न जात, जागत, धमन, सम्प्रिायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पनन सक्ने
गरी घृणा, द्वे ष वा अवहे लना हुने गरी ले खेर, बोले र वा सं केतद्वारा वा अरु कुनै
वकगसमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा,

(ग) आफ्नो म्जम्मामा रहे को सरकारी वा कसै को हातहगतयार वा खरखजाना बेचववखन
गरे मा वा कुनै प्रकारबाट अरु कसै लाई सुम्म्पएमा,

(घ) आफ्नो प्रयोगको गनगमि गलई राखेको वा आफूले म्जम्मा गलई राखेको हातहगतयार
खरखजाना गलई भागेमा,
(ङ) आतं ककारी गगतववगधलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएमा,
(च) सुरक्षासँग सम्बम्न्धत सूचना तथा खवरहरु अनागधकाररक व्यम्क्त, सं स्था वा समूहलाई
उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरे मा वा अन्य कसै लाई त्यस्तो गनन
िुरुत्साहन गरे मा ।
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(२) िे हायको कुनै कसूर गने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसूरको मात्रा हे री िुई वषनिेम्ख

बाह्र वषनसम्म कैिको सजाय हुनेछः–
(क)

ड्यूटीमा रहे को वा नरहे को भए पगन आफु भन्िा मागथल्लो िजानको सशस्त्र
वन रक्षक वा सुरक्षासँग सम्बम्न्धत अगधकार प्राप्त अन्य अगधकारी हो भन्ने

थाहा पाएपगछ वा थाहा हुने मनागसब आधार हुँिाहुँिै पगन आपरागधक बल
प्रयोग गरे मा वा गने उद्योग गरे मा,
(ख)

सशस्त्र ववद्रोहको षियन्त्र वा उद्योग गरे को थाहा पाएर पगन आफुभन्िा
मागथल्लो िजानका पिागधकारीलाई सो कुराको यथाशक्य चाँिो खबर वा
सूचना नदिएमा,

(ग)

वन पैिावार, वन्यजन्तुको आखेटोपहार चोरी म्शकारी गने वा गमले मतो गरी

(घ)

आफ्नो म्जम्मा वा गनयन्त्रणमा रहेको अगभयुक्तलाई जानी–जानी भाग्न दिएमा

वनसँग सम्बम्न्धत कसूर गनेलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्याएमा।
वा भगाउन सहयोग गरे मा,

(३) िे हायका कसूर गने सशस्त्र वन रक्षकलाई कसूरको मात्रा हे री िुई वषनसम्म कैिको

सजाय हुनेछः–

(क)

ड्यूटीको समयमा मािक पिाथन सेवन गरे मा वा आफ्नो कमाण्िरको
आिे शको अवहे लना गरे मा वा गबना ईजाजत क्याम्प छािी गएमा,

(ख)

कुनै राजनीगतक सं गठन वा िलको सिस्यता िहण गरे मा वा राजनीगतक

(ग)

आफ्नो म्जम्मामा रहे का हातहगतयार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगिी

ु वा प्रिशननमा भाग गलएमा,
उद्देश्यले आयोम्जत जुलस

वा म्जन्सी सामानको िुरुपयोग गरे मा, लापरवाहीपूवक
न हराएमा, गबगारे मा वा
भत्काएमा,
(घ) आफ्नो म्जम्मामा रहे को सम्पम्ि गलई भागेमा ।
(४)

सशस्त्र वन रक्षकले कुनै वकगसमले सरकारी वा सावनजगनक वा व्यम्क्तगत धनमाल

लुटेमा वा हानी नोक्सानी पुर्याएमा गनजलाई प्रचगलत कानून बमोम्जम हुने सजायमा थप िुई
वषनसम्म कैिको सजाय हुनेछ ।
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पररच्छे ि-१५
कसूर र सजाय
४९.

कसूर : कसै ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका गनयममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क

िे हायका काम कारबाही गरे वा गराएमा वा सोको उद्योग गरे मा यस ऐन बमोम्जमको कसूर
गरे को मागननेछ :(क)

िफा ७ को उपिफा (१) ववपरीत राविय वन गभत्रको जग्गा ितान गरे वा
गराएमा,

(ख)

िफा ९ बमोम्जम गनषेध गररएको क्षेत्रमा प्रवेश गरे मा,

(ग)

राविय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खगनजकायन
उत्खनन गने, आवाि गने, सिक तथा अन्य पूवानधार गनमानण गने, घर वा
छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गने वा अगतक्रमण गने काम गरे वा
गराएमा,

(घ)

राविय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कायन गरे मा,

(ङ)

गनषेध गररएको वन क्षेत्रगभत्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा चराएमा,

(च)

राविय वन क्षेत्रबाट वन पैिावार हटाउने, ओसारपसार वा गबक्री ववतरण
गने वा घाटगद्दीमा राखेको वन पैिावार हटाउने वा चोरी गने काम गरे मा,

(छ)

राविय वन क्षेत्रको रुख वा गबरुवा काट्ने, हाँगा गबंगा गछमल्ने, खोटो वा

(ज)

ईजाजत प्राप्त गरी रुख काट्िा, िाल्िा, म्घसािान वा वन क्षेत्र बावहर लै जाँिा

(झ)

वन क्षेत्रबाट बग्ने निीबाट िु ङ्गा, गगट्टी, बालुवा वा माटो म्झक्ने, गोल वा

बोक्रा म्झक्ने वा कुनै पगन प्रकारले नोक्सानी गरे मा,

लापरबाहीसँग अन्य कुनै वन पैिावार नोक्सान गरे मा,

चून पोल्ने वा यी वस्तुहरुबाट अरु तयारी माल बनाउने वा सङ्कलन गने र
खगनज पिाथन गनकाल्ने वा सङ्कलन गने काम गरे मा,
(ञ)

वन पैिावार गलन पाएको पुजीको शतन उल्लङ्घन गरी वन पैिावार नोक्सानी
गरे मा,

(ट)

वविे श गनकासी गनन प्रगतबन्ध लागेको वन पैिावार वविे श गनकासी गरे मा,

(ठ)

वन गसमाना म्चन्ह उखेल्ने, साने, फेने, मेट्ने वा गबगाने काम गरे मा,
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(ि)

टाँचा वा गनसाना कीते गने वा काठ वा खिा रुखमा लगाइएका सरकारी
टाँचा, गनसाना फेने, गबगाने वा मेट्ने गरे मा,

(ि)

नसनरीमा रहे का वा वृक्षारोपण गररएका गबरुवा काट्ने, भाँच्ने, उखेल्ने वा

(ण)

नसनरी वा वृक्षारोपण गररएका क्षेत्रका खम्बा, तारका बार वा त्यस्ता अरु

अरु कुनै प्रकारले नोक्सान गरे मा,
सम्पम्ि गबगारे वा चोरी गरे मा,

(त)

म्शकार खेल्ने, वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, ओसारपसार गने वा गबक्री
ववतरण गने काम गरे मा,

(थ)

वन पैिावारमा आधाररत उद्योगले प्रचगलत कानून ववपरीत वन पैिावार
राखेमा,

(ि)

उपभोक्ता समूहका पिागधकारी वा सिस्यले समूहको वहतको नाममा
कोषको रकम वहनागमना गने र त्यस्तो समूहको ववधान तथा कायनयोजना
ववपरीत कुनै कायन गरे मा,

(ध)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका गनयमको ववपररत अन्य कुनै कायन
गरे मा ।

५०.

सजाय : (१) िफा ४९ को खण्ि (क) अन्तगनतको कसूर गने वा गराउने व्यम्क्तलाई पाँच
वषनसम्म कैि वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ ।
(२) िफा ४९ को खण्ि (ख) अन्तगनतको कसूर गनेलाई एक मवहनासम्म कैि वा एक

हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ ।

(३) िफा ४९ को खण्ि (ग) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन पाँच वषनसम्म कैि वा एक

लाख रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राविय वनमा समावेश गरी सो
जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेगसनरी औजार, साधन समेत जफत

हुनछ
े

। त्यस्तो कसूर गिान वन पैिावार हटाएको वा नोक्सानी गरे को भए गनजलाई सो बापत हुने
सजाय समेत हुनेछ ।

(४) िफा ४९ को खण्ि (घ) अन्तगनतको कसूर गनेलाइन क्षगत भएको गबगो असुल गरी
तीन वषनसम्म कैि वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ।
(५) िफा ४९ को खण्ि (ङ) अन्तगनतको कसूर गनेलाई प्रत्येक चौपायाकंो लागग
िे हायकंो िरले जररबाना हुनेछः-
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(क)

भेिा, बाख्रा जातकंो भए पचास रुपैयाँ िे म्ख पाँच सय रुपैयाँसम्म,

(ख)

हािी भए एक हजार रुपैयाँ िे म्ख पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(ग)

अन्य चौपाया भए एकसय रुपैयाँ िे म्ख एक हजार रुपैयाँसम्म ।

(६) िफा ४९ को खण्ि (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन

कसूरसँग सम्बम्न्धत वन पैिावार जफत गरी िे हाय बमोम्जमकंो सजाय हुनेछः(क)

एक हजार रुपैयाँसम्मको गबगो भए एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना,

(ख)

एक हजार रुपैयाँ िे म्ख मागथ पाँच हजार रुपैयाँसम्मको गबगो भए एक
मवहनासम्म कैि वा गबगो बमोम्जम जररबाना वा िुवै,

(ग)

पाँच हजार रुपैयाँ िे म्ख पचास हजार रुपैयाँसम्मको गबगो भए तीन
मवहनासम्म कैि वा गबगो बमोम्जम जररबाना वा िुवै,

(घ)

पचास हजार रुपैयाँ

िे म्ख

एक लाख

रुपैयाँसम्मको

ववगो भए

छ

मवहनासम्म कैि वा ववगो बमोम्जम जररबाना वा िुवै,
(ङ)

एक लाख रुपैयाँ िे म्ख पाँच लाख रूपैयाँसम्मको गबगो भए एक वषनसम्म
कैि वा गबगो बमोम्जम जररबाना वा िुवै,

(च)

पाँच लाख रुपैयाँ भन्िा बिी जगतसुकै गबगो भए पगन िुई वषनसम्म कैि वा
गबगोको िोब्बर जररबाना वा िुवै ।

(७) िफा ४९ को खण्ि (ट) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन कसूरसँग सम्बम्न्धत वन
पैिावार जफत गरी तीन वषनसम्म कैि वा गबगोको िोब्बर जररबाना वा िुवै ।
(८) िफा ४९ को खण्ि (ठ) वा (ि) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन एक वषनसम्म कैि वा

बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै ।

(९) िफा ४९ को खण्ि (ि) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन प्रगत गबरुवाको पाँच सय
रुपैयाँसम्म जररबाना हुनेछ र सोही कसूर पुनः गनेलाई कसूरका मात्रा अनुसार प्रत्येक पटक एक
वषनसम्म कैि वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै हुनेछ ।

(१०) िफा ४९ को खण्ि (ण) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन गबगो असुल गरी छ
मवहनासम्म कैि वा िस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ ।
(११) िफा ४९ को खण्ि (त) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन वन्यजन्तु सं रक्षण सम्बन्धी
प्रचगलत कानून बमोम्जमको सजाय हुनेछ ।
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(१२) िफा ४९ को खण्ि (थ) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन त्यस्तो कसूरमा हुने

सजायमा थप िुई लाख रुपैयाँसम्म जररबाना हुनेछ ।

(१३) िफा ४९ को खण्ि (ि) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन गबगो भए गबगो असुल गरी
एक वषनसम्म कैि वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ ।
(१४) िफा ४९ को खण्ि (ध) अन्तगनतकंो कसूर गनेलाइन गबगो भए गबगो असुल गरी
छ मवहना सम्म कैि वा िस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा िुवै सजाय हुनेछ।
५१.

हैरानी गने गनयतले कब्जा वा पक्राउ गनेलाई सजाय : मनागसब मावफककंो कारण नभई वन

सम्बन्धी कायन गने कुनै कमनचारी वा सुरक्षाकमीले रीसइववले वा है रानी गने गनयतले माल वस्तु
कब्जा गरे मा वा कसै लाई पक्राउ गरे मा त्यस्ता कमनचारीलाइन पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना
हुनेछ।

५२.

कतनव्य पालनंा गिान बाधा अिंचन पुर्याउनेलाई सजाय : यस ऐन बमोम्जम सरकारी कमनचारीले
आफ्ना पिीय कतनव्य पालन गिान कसै ले बाधा अिंचन पुर्याएमा गनजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म
जररबाना वा तीन मवहनासम्म कैि वा िुवै सजाय हुनेछ ।

५३.

कसूरिारलाई भाग्न सहयोग गनेलाई सजाय : यस ऐन अन्तगनतकंो कसूर गने व्यम्क्तलाई भाग्न
सहयोग गने व्यम्क्तलाई कसूरिारलाई हुने सरहको सजाय हुनेछ ।

५४.

िुरुत्साहन दिने वा गमलेमतो गनेलाई सजाय : यस ऐन अन्तगनतका कसूर गनन िुरुत्साहन दिने वा
गमलंेमतो गने व्यम्क्तलाई कसूरिारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

५५.

उद्योग गनेलाई सजाय : यस ऐन बमोम्जमको कसू रको उद्योग गनेलाई वन्यजन्तु सं रक्षण सम्बन्धी
प्रचगलत कानून बमोम्जमको सं रम्क्षत वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूरको उद्योग भएमा कसूरिारलाई भए
सरह र अन्य कसूरको उद्योग भएमा कसूरिारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
पररच्छे ि-१६
कसूरको जाँचबुझ र कायनववगध

५६.

कसूर रोक्न आवश्यक कारबाही गने : कसैले यो ऐन बमोम्जम सजाय हुने कसूर गनन लागेको छ
भन्ने शङ्का लागेमा वा कसूर गिै का अवस्थामा फेला पारे मा वन सम्बन्धी काम गने कमनचारी वा

सुरक्षाकमीले त्यस्तो कसूर हुन नपाउने प्रबन्ध गनुन पनेछ र सो कामका लागग आवश्यक बल
प्रयोग गनन सक्नेछ ।
५७.

ववशेष अगधकार : (१) यस ऐन अन्तगनतकंो वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूरमा सं लग्न
कसूरिारलाई वन क्षेत्रगभत्र वा बावहर पक्रंाउ गनन लाग्िा पक्रंाउ गनन नदिने वा पक्राउ
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पररसकेपगछ पगन गनजलाई छु टाई लै जान कसै ले हंुलहुज्जत गरी कसूरिारलाई भगाई लै जाने
अवस्था परे मा वा पक्राउ गने व्यम्क्तकै ज्यान जोम्खम हुने पररम्स्थगत भई हगतयार नचलाई नहुने
अवस्था उत्पन्न भएमा गिगभजनल वन अगधकृतको आिे शले वन सुरक्षाकंो लागग खवटएका
ँ ा मुनी लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ।
कमनचारी वा सुरक्षाकमीले घुि

(२) राविय वन क्षेत्रको जग्गा कसै ले आवाि गरे को वा त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो

बनाइसकेको भए पगन गिगभजनल वन अगधकृत वा गनजले तोकेको वन अगधकृत वा वन सहायकले

सो आवािी हटाउन वा घर, छाप्रो भत्काउन सक्नेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा लगाएको बाली समेत
जफत गनन सक्नेछ ।
(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएका भए तापगन यस ऐनले हुने अरु सजायमा

सो उपिफामा लेम्खएको कुराले कुनै असर पाने छै न ।
५८.

पक्राउ गने अगधकार : (१) यस ऐन बमोम्जमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको गसलगसलामा कुनै
व्यम्क्तलाई पक्राउ गनुन पने भएमा अनुसन्धान गने अगधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यम्क्तको
पवहचान खुल्ने वववरण सवहत मुद्दा हेने अगधकारी समक्ष पक्राउ गने अनुमगतको लागग गनवेिन दिनु
पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जमको गनवेिनबाट पक्राउ गनुन पने कारण मनागसब िे म्खएमा मुद्दा
हेने अगधकारीले पक्राउ पूजी जारी गने अनुमगत दिन सक्नेछ ।

(३) उपिफा (२) बमोम्जम पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यम्क्तलाई अनुसन्धान अगधकारी,

वन सम्बन्धी कमनचारी वा सुरक्षाकमीले पक्राउ गरी बाटोको म्याि बाहेक चौबीस घण्टागभत्र मुद्दा
हेने अगधकारी समक्ष उपम्स्थत गराउनु पनेछ ।

(४) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन कसूर गने व्यम्क्त तत्काल

पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यम्क्त भाग्ने उम्कने वा गनजले प्रमाण िसी वा सबुि नि गने मनागसब

कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बम्न्धत फरार रहे को व्यम्क्त फेला परे मा वा कसूर गरररहे को

अवस्थामा फेला परे मा अनुसन्धान अगधकारी, वन सम्बन्धी कमनचारी वा सुरक्षाकमीले त्यस्तो
व्यम्क्तलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी मुद्दा हे ने अगधकारी समक्ष
स्वीकृगतको लागग पक्राउ परे को व्यम्क्त सवहत उपम्स्थत गराउनु पनेछ।

(५) कुनै कसूरको गसलगसलामा पक्राउ गररएको व्यम्क्तको सम्बन्धमा चौबीस घण्टागभत्र

तहवककात पूरा नहुने भई गनजलाई थुनामा राखी तहवककात जारी राख्नु पने िे म्खएमा तहवककात
गने कमनचारीले गनजलाई मुद्दा हे ने अगधकारी समक्ष उपम्स्थत गराई मुद्दा हे ने अगधकारीको अनुमगत
गलएर मात्र थुनामा राख्नु पनेछ । सो बमोम्जम अनुमगत माग्िा थुनामा परे को व्यम्क्त उपरको
अगभयोग, त्यसको आधार, गनजलाई थुनामै राखी तहवककात गनुन पने कारण र गनजको बयान कागज
भई सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पि रूपमा उल्ले ख गनुन पनेछ ।
28

(६) उपिफा (५) बमोम्जम थुनामा राख्ने अनुमगत मागेमा मुद्दा हेने अगधकारीले सम्बम्न्धत
कागजातहरू हेरी तहवककात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको ववचार गरी सन्तोषजनक रूपमा
तहवककात भईरहेको िे म्खएमा पटक पटक गरी बिीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमगत
दिन सक्नेछ ।
५९.

खानतलासीको अगधकार : (१) यस ऐन बमोम्जम सजाय हुने कसूर भएको छ भन्ने मनागसब
कारण भएमा कम्तीमा राजपत्र अनङ्वकत दद्वतीय श्रे णी सम्मका वन प्राववगधक कमनचारी वा

सहायक प्रहरी गनरीक्षक िजानका कमनचारीले प्रचगलत कानून बमोम्जम कुनै स्थानको खानतलासी
गनन सक्नेछ ।
स्पिीकरण : यो िफाको प्रयोजनको लागग "स्थान" भन्नाले स्थायी वा अस्थायी भवन वा
टहरा सम्झनु पछन र सो शब्िले खाली जग्गा, पाल, िुङ्गा तथा ववगभन्न वकगसमका सवारी
साधनलाई समेत जनाउँछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम खानतलासी गने व्यम्क्तले खानतलासी गनुन पने कारण खोली
खानतलासी गने स्थानकंो धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरररहे को व्यम्क्तलाई सो स्थानमा
प्रवेश गनुन भन्िा अगावै सू चना दिएर मात्र खानतलासी गनुन पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोम्जम खानतलासी गिान सम्बम्न्धत स्थानीय तहको कम्तीमा एक
जना पिागधकारी वा सिस्य तथा कम्तीमा िुईजना साक्षी राखी गनजहरुकंो रोहबरमा गनुन पनेछ
।
(४) मागनस बसोबास गरे को घरमा खानतलासी गनुन परे मा सो घरमा मवहला भए हटंने
सूचना र मौका दिनु पनेछ ।
(५) यस िफामा ले म्खएका कुनै कुरालंे खानतलासी गने कमनचारीलाइन सूयानस्त िे म्ख
सूयोिय नभएसम्म मागनस बसोबास गरे को घरमा प्रवेश गनन पाउनंे अगधकार हुनंे छै न ।
६०.

वन पैिावार र तत्सम्बन्धी माल वस्तु कब्जामा गलन सक्ने : (१) कुनै वन पैिावार भण्िारण वा
ओसार पसारका क्रममा यो ऐन उल्लङ्घन भएको छ भन्ने भरपिो कारण िे म्खएमा त्यस्ता वन

पैिावार र कसूरसँग सम्बम्न्धत हगतयार, िुङ्गा, सवारी साधन तथा चौपायालाइन वन सम्बन्धी कायन
गने कुनै कमनचारी वा सुरक्षाकमीले कब्जामा गलन सक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम कुनै वन पैिावार वा वस्तु कब्जा गररएमा त्यसरी कब्जा गने
कमनचारी वा सुरक्षाकमीले कब्जामा गलएको वन पैिावार वा वस्तुकंो वववरण खोली सम्बम्न्धत
व्यम्क्तलाई दिनु पनेछ र त्यस्तो वन पैिावार वा वस्तुमा खास म्चन्ह लगाइन नाप जाँच गरी
यथाशक्य चाँिो गिगभजन वन कायानलय वा सब गिगभजन वन कायानलयमा प्रगतवेिन पेश गनुन पनेछ
।
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(३) उपिफा (१) बमोम्जम कब्जामा गलएका वन पैिावार बाहे कका कसूरसँग सम्बम्न्धत
हगतयार, िुङ्गा, सवारी साधन वा चौपायालाई कम्तीमा राजपत्र अनवङ्कत दद्वतीय श्रे णीका कमनचारी वा
सो सरहका सुरक्षाकमीले तोकेको दिन र स्थानमा िाम्खला गने शतनमा सम्बम्न्धत स्थानीय तहको
कम्तीमा एक जना पिागधकारी वा सिस्य तथा कम्तीमा िुई जना स्थानीय भलािमीको
उपम्स्थगतमा मालधनीलाई कागज गराई छािी दिन सक्नेछ।
६१.

िसी प्रमाण पेश गने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोम्जमको कसूरको सम्बन्धमा बरामि
भएका वन पैिावार वा त्यस्तो कसूर हुने कायन गननको लागग प्रयोग भएका औजार तथा अन्य
साधन िसी प्रमाणकंो रुपमा मुद्दा हे ने अगधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ ।

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएकंो भए तापगन त्यसरी बरामि भएका वन

पैिावार, औजार तथा अन्य साधन िसी प्रमाणकंो रुपमा मुद्दा हे ने अगधकारी समक्ष पेश गनन
नसवकने भएमा त्यस्तंो िसी प्रमाण नम्जकको वन कायानलयको म्जम्मामा राखी सोको मुच ुल्का
पेश गरे मा िसी प्रमाण पेश गरे सरह मागननेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोम्जम िसी प्रमाण राखेको ठाउँमा मुद्दा हेने अगधकारीले िोर खटाइन
प्रगतवेिन गलई कारबाही गनन सक्नेछ ।
६२.

मुद्दाको अनुसन्धान र िायरी : (१) यस ऐन बमोम्जम

एक बषनसम्म कैि सजाय हुने कसूर

सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहवककात प्रिे शले सरकारले प्रिे श राजपत्रमा सुचना प्रकाशन
गरी तोकेको प्रिे श सरकारको कमनचारीले गनेछ ।
(२) यस ऐन बमोम्जम एक बषनभन्िा बिी कैि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको

अनुसन्धान तथा तहवककात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल
सरकारको कमनचारीले गनेछ ।

(३) एउटै कसूरमा कुनै व्यम्क्तलाई एक बषनभन्िा कम र कुनै व्यम्क्तलाई एक बषनभन्िा
बिी कैि सजाय हुने रहेछ भने सो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहवककात उपिफा (२) बमोम्जमको
कमनचारीले गनेछ।

(४) यस ऐन बमोम्जमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहवककातको कायन सम्पन्न भई मुद्दा

िायर गनुन पने िे म्खएमा अनुसन्धान अगधकृतले आफ्नो राय सवहत अनुसन्धानसँग सम्बम्न्धत सबुि

र प्रमाण सं लग्न गमगसल मुद्दा चल्ने वा नचल्ने गनणनयको लागी सम्बम्न्धत सरकारी वकील
कायानलय समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(५) उपिफा (२) बमोम्जमको गमगसल प्राप्त भएकोमा सम्बम्न्धत सरकारी वकील
कायानलयले उक्त ववषयमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पने भए
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मुद्दा चलाउनु पने व्यम्क्त तथा गनज उपरको अगभयोग, सजाय र अगभयोगपत्रमा गलनु पने िाबी

समेत उल्ले ख गरी मुद्दा िायर गनन म्याि ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अगधकृत समक्ष गमगसल वफतान
पठाउनु पनेछ ।
(६) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन सरकारी ववकलको कायानलयले

प्राप्त गमगसल अध्ययन गिान सो ववषयमा थप अनुसन्धान गनुन पने िे म्खएमा थप अनुसन्धान गनुन पने

ववषयवस्तु यकीन गरी सोको आधार र कारण सवहत अनुसन्धान अगधकृत समक्ष गमगसल वफतान
पठाउनु पनेछ ।
(७) उपिफा (४) बमोम्जम कुनै ववषयमा थप अनुसन्धान गने गरी गमगसल प्राप्त भएकोमा

अनुसन्धान अगधकृतले सो ववषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा िायर गनन प्रस्ताववत अगभयोगको
मागिाबी सवहतको गमगसल पुन: सरकारी वकीलको कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
(८) उपिफा (५) बमोम्जम गमगसल प्राप्त भए पगछ सम्बम्न्धत सरकारी ववकल कायानलयले

उपिफा (३) बमोम्जम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने गनणनय गरी अनुसन्धान अगधकृत समक्ष गमगसल
वफतान पठाउनु पनेछ ।
(९) उपिफा (३) वा (६) बमोम्जम सरकारी ववकल कायानलयबाट मुद्दा चल्ने गनणनय भई

गमगसल प्राप्त भए पगछ अनुसन्धान अगधकृतले नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेने अगधकारी समक्ष
मुद्दा िायर गनुन पनेछ ।
६३.

नेपाल सरकार वािी हुने : यस ऐन अन्तगनतको मुद्दा नेपाल सरकार वािी हुनेछ ।

६४.

कब्जा गररएका मालवस्तुको व्यवस्थापन : (१) यस ऐन बमोम्जम सजाय हुने कसूरसँग सम्बम्न्धत
भई कब्जा गररएका र धनी पिा नलागेका वन पैिावार, औजार, हगतयार, सवारी साधन, चौपाया
लगायतका मालवस्तुको हकिार कुनै भए हकिाबी गनन आउनंु भनी अनुसन्धान अगधकृतले
सबैले िे ख्ने ठाउँमा सात दिनकंो म्याि दिई सूचना टाँस गनुन पनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जमको माल वस्तु उपर हकिाबी परे मा गनणनयकंो लागग मुद्दा
हेने अगधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोम्जमको माल वस्तु उपर हकिाबी नपरे मा वा हकिाबी नपुग्ने
ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो माल वस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ ।
६५.

सिी गली जाने वन पैिावार, मालवस्तु र चौपाया गललाम गनन सवकने : (१) यस ऐन अन्तगनत
सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गररएका सिी गली जाने वन पैिावार, मालवस्तु वा सं रक्षण
प्रिान गनन नसवकने अवस्थाका वन पैिावार, मालवस्तु वा चौपायालाई नम्जकको वन कायानलय वा
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सुरम्क्षत स्थानमा ल्याई गिगभजनल वन अगधकृतले मुद्दा हे ने अगधकारीको अनुमगत गलई गललाम
गबक्री गनन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम गललाम गबक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम त्यस्तो मुद्दा

फैसला हुँिाका बखत ठहरे बमोम्जम हुने गरी धरौटीमा आम्िानी बाँगधनेछ ।
६६.

पूपक्ष
न सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन यस ऐन

बमोम्जम पक्राउ गररएको र एक वषन वा सो भन्िा बिी कैिको सजाय हुन सक्ने मुद्दाको
अगभयोग लागेको व्यम्क्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरिार िे म्खएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट
कसूरिार िे म्खन मनागसब मावफकको आधार िे म्खएमा त्यस्तो व्यम्क्तलाई पूपक्ष
न का लागग थुनामा
राखी कारबाही गनुन पनेछ ।
(२) उपिफा (१) मा ले म्खए िे म्ख बाहे कका अरु ब्यम्क्तको हकमा गनजलाई हुन सक्नंे
कैि वा जररबानाकंो उपल्लो हिसम्मको नगि धरौट वा जेथा जमानी दिए ताररखमा राखी र
त्यस्तो धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूपक्ष
न गनुन पनेछ ।

तर पटके कसूर गरी छ मवहनाभन्िा बिी कैि हुने कसूिारलाई थुनामा राखी मुद्दाको

पूपक्ष
न गनुन पनेछ ।

(३) यस िफा बमोम्जम अगभयुक्तलाई पूपक्ष
न को लागग थुनामा राखी कारबाही गिान
गनजलाई हुनसक्ने सजायको उपल्लो हिभन्िा बिी अवगध थुनामा राख्न पाइने छै न ।
६७.

मुद्दा हेने अगधकारी : (१) यस ऐन अन्तगनत िुई लाख रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक वषनसम्म कैि
वा िुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल
सरकारको अगधकृत कमनचारीले कारबाही र वकनारा गनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोम्जम मुद्दाको कारबाही र वकनारा गिान ववशेष अिालत ऐन, २०५९
बमोम्जमको कायनववगध अपनाइनेछ ।
(३) यस ऐन अन्तगनत एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हुने कसूरमा पक्राउ परे को

व्यम्क्तलाई मुद्दाको अनुसन्धान गनन िजान पुगेको कमनचारीले मुच ुल्का खिा गरी तत्काल जररबाना
गरी छागिदिन सक्नेछ ।

(४) उपिफा (१) वा (३) बमोम्जमको गनणनय उपर म्चि नबुझ्ने पक्षले गनणनयको सूचना
पाएको गमगतले पैंतीस दिनगभत्र म्जल्ला अिालतमा पुनरावेिन गनन सक्नेछ ।
६८.

बरामि भएका माल वस्तु जफत हुने : (१) कसैले यो ऐन बमोम्जम सजाय हुनंे कसूर गरे को

ठहरे मा त्यस्तो कसूरसँग सम्बम्न्धत बरामि भएका बोझबाहक, औजार, हगतयार, चौपाया र अन्य
साधनहरु जफत हुनेछन ।
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(२) यस ऐन बमोम्जम सजाय हुने कसूरको अनुसन्धानको गसलगसलामा बरामि भएका

बोझबाहक, औजार, हगतयार, चौपाया र अन्य साधनहरु मुद्दा हे ने अगधकारीको अनुमगतमा गललाम
गबक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दा वकनारंा नलागंुन्जेलसम्म धरौटी खातामा राख्न सवकनेछ।
(३) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन कसूरिार बाहे क अन्य व्यम्क्तले

जानीजानी कसूरिारलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरे को वा प्रयोग गनन दिएको
अवस्था अनुसन्धानबाट निे म्खएमा वा पचास हजार रूपैयाँभन्िा कम मोल पने बोझबाहक जफत
गररने छै न र त्यस्तो कायन गनेलाई यस ऐन बमोम्जम हुने सजायमा पचास हजार रूपैयाँसम्म थप
सजाय हुनेछ ।
६९.

जफत भएका वनस्पगत तथा वनस्पगत स्रोतको व्यवस्थापन : नेपाल सरकार वा प्रिे श सरकारले

यस ऐन बमोम्जमको कसूरमा जफत भएको कुनै वनस्पगत तथा वनस्पगत स्रोतलाई शैम्क्षक तथा
वैज्ञागनक अध्ययन, अनुसन्धान वा औषगधजन्य प्रयोग वा धागमनक कायनका लागग सावनजगनक सं स्था
वा गनकायलाई उपलब्ध गराउन वा नि गनन सक्नेछ ।
पररच्छे ि-१७
ववववध

७०.

वन पैिावार आपूगतन सम्बन्धी: धागमनक कायन, ववपद् व्यवस्थापन, घर गनमानण, शव िहन तथा

अत्यावश्यक ववकास गनमानण लगायतका कायनमा आवश्यक पने काठ िाउरा आपूगतनकंो लागग
नेपाल सरकारले तोवकए बमंोम्जम व्यवस्था गनन सवकनेछ ।

७१.

नाका तोक्न सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैिावार आयात
गनयानतको लागग नाका तोक्न सक्नेछ ।

७२.

वन पैिावारमा आधाररत उद्योगले जानकारी गराउनु पने : कच्चा पिाथनको रुपमा वन पैिावार
प्रयोग गने उद्योगले उद्योग सञ्चालन गनुन पूव न सम्बम्न्धत गिगभजन वन कायानलयमा व्यवसावयक
सम्भाव्यता तथा उत्पािन गने वस्तु र सेवाको बारे मा जानकारी गराउनु पनेछ ।
तर औद्योगगक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोम्जम लघु उद्यमको रुपमा रहे का
उद्यमहरुको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छै न ।

७३.

अन्तर तह समन्वय : (१) यस ऐनको कायानन्वयनलाइन प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले
मन्त्रालय, प्रिे श सरकारको सम्बम्न्धत मन्त्रालय र सम्बम्न्धत स्थानीय तहका प्रगतगनगधहरु रहे को
अन्तर तह समन्वय सगमगत गठन गनन सक्नेछ ।

33

(२) उपिफा (१) बमोम्जमको सगमगत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
।
७४.

हुनेछ

अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानंात्मक
कायन गने कुनै सं स्थालाइन अनुसन्धानात्मक कायनको लागग कुनै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन
सक्नेछ।
तर मन्त्रालय मातहतका अध्ययन अनुसन्धान गने गनकायहरुको हकमा ववभागले वनक्षेत्र
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोम्जम वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको सं स्थाले वन क्षेत्रको सं रक्षण र
ववकास हुने गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गनुन पनेछ ।
(३) यस िफा बमोम्जम वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने र अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

७५.

वन वीउ उद्यान घोवषत गनन सक्ने : नेपाल सरकारले राविय वनको कुनै भागलाई वन वीउ उद्यान
घोषणा गनन सक्नेछ ।

७६.

कृवष वन प्रणाली अवलम्बन गनन सवकने : वन क्षेत्रको जग्गामा भू-उपयोगमा पररवतनन नहुने गरी
तोवकए बमोम्जम कृवष वन प्रणाली अवलम्बन गनन सवकनेछ ।

स्पिीकरण : यस िफाको प्रयोजनको लागग "कृवष वन" भन्नाले एउटै जग्गामा वहुवषीय

रुख प्रजागतका साथै अन्नबाली वा फलफूल वा घाँसेबाली वा मत्स्यपालन वा पशुपालनलाई
एकीकृत रुपमा खेती गने प्रणाली सम्झनु पछन ।
७७.

प्रगतबन्ध लगाउन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैववक

ववववधता, कुनै प्रजागतको सं रक्षण वा वातावरण सं रक्षणकंो प्रयोजनको लागग तोवकएका वन
पैिावारका सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, गबक्री ववतरण वा वविे श गनकासीमा प्रगतबन्ध
लगाउन सक्नेछ ।

७८.

असल गनयतले काम गरे कोमा बचाउ : यस ऐनले दिएको अगधकारको प्रयोग असल गनयतले

७९.

सुराकीलाइ पुरस्कार दिने : यस ऐन बमोम्जमकंो कसूर हुन लागेकंो सुराक दिन वा अपराधी

गरे कोमा कुनै पगन सरकारी कमनचारी व्यम्क्तगत तवरले उिरिायी हुने छै न ।

पक्राउ गनन सहयोग गने सं स्था वा व्यम्क्तलाई कसूरिारलाई हुने जररबानाको िश प्रगतशत
पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ।
८०.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : (१) यस ऐन बमोम्जम हुने वनको सं रक्षण ववकास र उपयोग
सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनन सक्नेछ ।
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(२) प्रिे श मन्त्रालयले प्रिे श गभत्रको वन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रगतवेिन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) गिगभजनल वन अगधकृतले म्जल्ला गभत्र ववगभन्न वन व्यवस्थापन पर्द्गत अपनाई
व्यवस्थापन भएका वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रगतवेिन मन्त्रालय तथा प्रिे श
मन्त्रालय समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
८१.

अगधकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त केही अगधकार आफू

८२.

प्रचगलत कानून बमोम्जम हुने : यो ऐनमा ले म्खए जगत कुरामा यस ऐन बमोम्जम र अरुमा प्रचगलत

मातहतका कुनै गनकाय वा अगधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
कानून बमोम्जम हुनेछ ।

८३.

गनयम बनाउने अगधकार : यस ऐनको कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक गनयमहरु
बनाउन सक्नेछ ।

८४.

कायनववगध, गनिे म्शका तथा मापिण्ि बनाउन सक्ने : यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको
गनयमको कायानन्वयन गनन मन्त्रालयले आवश्यक कायनववगध, गनिे म्शका तथा मापिण्ि बनाई लागू
गनन सक्नेछ ।

८५.

खारे जी र बचाउ : (१) वन ऐन, २०४९ खारे ज गररएको छ ।
(२) वन ऐन, २०४९ बमोम्जम भए गरे का काम कारबाहीहरु यसंै ऐन बमोम्जम भए
गरे को मागननेछ ।

८६.

मुद्दा सनेः

वन ऐन, २०४९ बमोम्जम म्जल्ला वन अगधकृत

समक्ष ववचारागधन मुद्दा, गनवेिन

प्रगतबेिन तथा सो सं ग सम्बम्न्धत गमगसल िफा ६७ बमोम्जमको मुद्दा हे ने अगधकारीसमक्ष सनेछ।
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