वन ऐन, २०४९

नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालय
मसंहदरबार, काठमाडौं

वन ऐन, २०४९
लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०४९।१०।५

स्वस्स्तश्री

२०४९ सालको ऐन नं. ४९

मिररराजचक्रचूडामस्ि

नरनारायिेत्यादद

वववध

ववरुदावली

ववराजमान मानोन्नत महेन्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्य
परम िौरवमय तेजस्वी मरभुवनप्रजातन्रश्रीपद परम उज्जज्जवल कीमतिमय

नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पववर ॐ रामपट्ट परम

ज्जयोमतमिय सुवव्यात मरशस्तिपपट्ट परम सुप्रमसद्ध प्रबल िोरखादस्ििबाहु
परमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजामधराज
वीरे न्र वीर ववक्रम शाहदे व दे वानाम् सदा समरववजवयनाम् ।

प्रस्तावनााः

वन जङ्गलको सं रिि र सुव्यवस्था िनि बनेको ऐन
सविसाधारि

जनताको

आधारभूत

आवश्यकता

पूरा

िनि,

सामास्जक तथा आमथिक ववकास िनि तथा स्वस्थ वातावरिको प्रवद्धिन िनि
र राविय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन, सं रस्ित वन, सामुदावयक
वन, कबुमलयती वन र धाममिक वनको रुपमा व्यवस्थापन िरी वनको

ववकास, सं रिि तथा वन पैदावारको सदुपयोि िनि र मनजी वनको
सं रिि र ववकासमा सहयोि पुर्याउन वाछनीनीय भोकोले,
श्री

५

महाराजामधराज

वीरे न्र

वीर

ववक्रम

शासनकालको ोक्काइसौं वर्िमा सं सदले यो ऐन बनाोकोी ।

शाहदे वको

पररच्ीे द–१
१.

प्रारस्भभक

सं स्िप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाम “वन ऐन, २०४९”
रहेको ी ।
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(२) यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना

२.

प्रकास्शत िरी तोवकददोको मममत दे स्ख प्रारभभ हुनेी ।

पररभार्ााः ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलािेमा यस ऐनमा,–
(क)

“वन” भन्नाले

पूिि वा आंस्शक रुपमा रुखहरुले

ढावकोको िेर सभझनु पीि ।
(ख)

“वन मसमाना स्चन्ह” भन्नाले राविय वनको मसमाना
ीु ट्याउन लिाइोको काठ, ढु ङ्गा, मसमेन्ट वा अरु कुनै

वस्तुको खभबा वा स्चन्हपट सभझनु पीि र सो
शब्दले प्रचमलत कानून बमोस्जम जग्िा नापजााँच िरी

तयार िरे को नक्सामा अवित वन मसमाना स्चन्ह
समेतलाई जनाउनेी ।
(ि)

“वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहेको वा पाइोको वा
वनबाट ल्याइोको दे हायको पैदावार सभझनु पीिाः–
(१)

काठ, दाउरा, िोल, खै रकच, खोटो, काठको तेल,
बोक्रा, लाहा, वपपला, वपपली, वा

(२)

रुख, पात, फल, फूल, मौवा, स्चराइतो, कुटकी र

सबै प्रकारका जङ्गली जडीबूटी, वनस्पमत तथा
मतनका ववमभन्न भाि वा अङ्ग, वा
(३)
(४)

चट्टान, माटो, ढु ङ्गा, मिट्टी, बालुवा, वा
पशुपन्ीी,

वन्यजन्तु

र

वन्यजन्तुको आखेटोपहार ।

(घ)

पशुपन्ीी

वा

“कायियोजना” भन्नाले वातावरिीय सन्तुलन कायम
राखी वनको ववकास, सं रिि तथा वन पैदावारको
उपयोि र मबक्री ववतरि िनि तयार िररोको र यस

 यो ऐन मममत २०५१ साल चैर २० िते दे स्ख प्रारभभ हुने िरी तोवकोको (नेपाल राजपर
मममत २०५१।१२।२०) ।
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ऐन

बमोस्जम

सभझनु पीि ।
(ङ)

“राविय
अमधराज्जय

स्वीकृत

वन” भन्नाले
मभरको

वन

वन

मनजी

सभबन्धी
वन

मसमाना

कायियोजना

बाहेक

नेपाल

लिाइोको

वा

नलिाइोको सबै वन सभझनु पदिी र सो शब्दले

वनले घेररोको वा वनको ीे उीाउमा रहेको पती वा
ऐलानी जग्िा तथा वनमभर रहेका बाटो, पोखरी, ताल
वा खोलानाला र बिर समेतलाई जनाउाँी ।
(च)

“सरकारद्वारा

व्यवस्स्थत

वन” भन्नाले

पररच्ीे द–३

बमोस्जम श्री ५ को सरकारले व्यवस्थापन िने राविय
वन सभझनु पीि ।
(ी)

“सं रस्ित वन” भन्नाले ववशेर् वातावरिीय, वैज्ञामनक वा

सांस्कृमतक महत्वको ठानी श्री ५ को सरकारले यो
ऐन बमोस्जम सं रस्ित वनको रुपमा घोवर्त िरे को
राविय वन सभझनु पीि ।
(ज)

“सामुदावयक वन” भन्नाले सामुवहक वहतको लामि
वनको ववकास, सं रिि र उपयोि िनि दफा २५
बमोस्जम उपभोतिपा समूहलाई सुस्भपोको राविय वन
सभझनु पीि ।

(झ)

“कबुमलयती वन” भन्नाले दफा ३१ मा उल्ले स्खत
उद्देश्यहरुको लामि प्रचमलत कानून बमोस्जम स्थावपत

कुनै सं स्था, वन पैदावारमा आधाररत उद्योि वा
समुदायलाई दफा ३२ बमोस्जम कबुमलयती वनको
रुपमा प्रदान िररोको राविय वन सभझनु पीि ।
(ञ)

“धाममिक वन” भन्नाले
उपयोि

िनि दफा
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वनको ववकास, सं रिि र

३५

बमोस्जम

कुनै

धाममिक

मनकाय, समूह वा समुदायलाई सुस्भपोको राविय वन
सभझनु पीि ।
(ट)

“मनजी वन” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोस्जम कुनै

व्यस्तिपको हक पुग्ने मनजी जग्िामा लिाई हुकािोको
वा सं रिि िररोको वन सभझनु पीि ।
(ठ)

“मन्रालय” भन्नाले श्री ५ को सरकार वन तथा भूसं रिि मन्रालय सभझनु पीि ।

(ड)

“ववभाि” भन्नाले श्री ५ को सरकारको वन ववभाि
सभझनु पीि ।

(ढ)

“स्जल्ला

वन

अमधकृत”

अमधकृत”

भन्नाले

भन्नाले

कायािलयको प्रमुख सभझनु पीि ।
(ि)

“वन

ववभाि

स्जल्ला
र

वन

अन्तिितका

कायािलयहरुमा खवटोका सबै तहका राजपरावित
प्राववमधक कमिचारीहरु सभझनु पीि ।
(त)

“वन

सहायक” भन्नाले

कमिचारीहरु सभझनु पीि ।
(थ)

राजपरअनवित

प्राववमधक

“समममत” भन्नाले दफा ९ बमोस्जम िदठत समममत
सभझनु पीि ।

(द)

“उपभोतिपा समूह” भन्नाले सामुदावयक वनको व्यवस्था
तथा उपयोि िनि दफा ४२ बमोस्जम दताि भोको
उपभोतिपा समूह सभझनु पीि ।

(ध)

“वन सभबन्धी पट्टा” भन्नाले दफा ३२ अन्तिित प्रदान
िररोको पट्टा सभझनु पीि ।

(न)

“पट्टावाला” भन्नाले दफा ३२ बमोस्जम वन सभबन्धी
पट्टा प्राप्त िने व्यस्तिप सभझनु पीि ।

(प)

“औजार” भन्नाले वन िेरमा आवाद वा खनजोत िनि
प्रयोि िररने सबै वकमसमका कृवर् औजार तथा रुख
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ववरुवा ताछ्ने, काट्ने, खुकुरी, बञ्चरो, आरा तथा मेशीन
समेत सभझनु पीि ।

(फ) “बोझ वाहक” भन्नाले िाडा, ट्रक, लहरी, मोटर, ट्रेक्टर,
नाउ, डुङ्गा वा वन पैदावार आदद ल्याउने यस्तै अन्य
साधन वा जनावर सभझनु पीि ।
(ब)

“चौपाया” भन्नाले

जुनसुकै जातको पाल्तु चारखुट्टे

जनावर सभझनु पीि ।
(भ)

“टााँचा” भन्नाले काठ वा खडा रुखमा लिाइने ीाप,
स्चन्ह वा मनशाना सभझनु पीि ।

(म)

“तोवकोको” वा “तोवको बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन

अन्तिित बनेको मनयमहरुमा तोवकोको वा तोवको
बमोस्जम सभझनु पीि ।
पररच्ीे द –२

३.

४.

राविय वनको सीमा मनधािरि र अन्य व्यवस्था

वन मसमानााः स्जल्ला वन अमधकृतले यस पररच्ीे दमा ले स्खोका

कुराहरुका अधीनमा रही सभबस्न्धत स्जल्लाको राविय वनको
मसमाना ीु ट्याई वन मसमाना स्चन्ह लिाउन सक्नेी ।

जग्िा प्राप्त िने सूचनााः (१) दफा ३ बमोस्जम राविय वनको
मसमाना ीु ट्याउाँदा सो वन वा त्यसको मसमानाको सं रििको

मनममत्त स्जल्ला वन अमधकृतले सो वनमभरको वा सो वनको
मसमानासाँि जोमडोको साविजमनक वा कुनै व्यस्तिपको मनजी जग्िा र

सो जग्िामा बनेको घर, ीाप्रो समेत वनको मसमानामभर पारी
ीु ट्याउन पने भोमा सोको कारि र त्यस्ता जग्िा प्राप्त िने

कुराको साविजमनक सूचना सभबस्न्धत व्यस्तिपको घर दै लो र िाउाँ
ववकास समममत वा निरपामलकाको कायािलय, माल वा मालपोत
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कायािलयमा र सो जग्िा भोको स्थानमा सबैले दे ख्ने िरी टााँस िनुि
पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचनामा दे हायका कुराहरु

समेत खुलाउनु पनेीाः–

(क) प्राप्त िररने जग्िा वा घरको िेरफल र चार
वकल्ला तथा जग्िाको वकमसम,

(ख)

त्यस्तो जग्िामा हकदै या भोको वा भोिचलन

िरररहेका सरोकारवाला व्यस्तिपहरुले यो सूचना

टााँस भोको वा जानकारी पाोको मममतले बाटोको
भयाद बाहेक सत्तरी ददनमभर स्जल्ला वन अमधकृत
समि

आफ्नो

हकभोिको

प्रमाि

सवहत

िमतपूमतिको माि दावी िरी दरखास्त ददन आउनु
र सो भयादमभर दरखास्त ददन नआोमा पमी कुनै
५.

उजूर लाग्ने ीै न भन्ने कुरा ।

घर जग्िा प्राप्त िने कुरामा उजूर िनेाः (१) दफा ४ को उपदफा

(१) बमोस्जम घर जग्िा प्राप्त िररने कुराको सूचना टााँस भोकोमा सो
सूचनामा स्चत्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यस्तिपले सो सूचना टााँस

भोको मममतले बाटोको भयाद बाहेक पैंतीस ददनमभर समममत समि
उजूर ददन सक्नेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परे को उजूरीमा आवश्यक

जााँचबुझ िरी समममतले मनििय िनेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम समममतले िरे को मनििय उपर

स्चत्त नबुझ्ने व्यस्तिपले त्यस्तो मनिियको सूचना पाोको मममतले
६.

पैंतीस ददनमभर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन ददन सक्नेी ।

िमतपूमति रकमाः (१) यस पररच्ीे द अन्तिित प्राप्त िररने घर जग्िा
बापत ददइने िमतपूमतिको रकम मनधािरि िदाि समममतले दे हायका
कुराहरु मबचार िरी मनधािरि िनुि पनेीाः–
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(क) दफा ४ को उपदफा (१) अन्तिित सूचना जारी

भोका मममतमा िाउाँ बजारमा चले का दरले सो घर
जग्िाको मोल,

(ख)

सो जग्िामा भोको खडा बाली र रुख समेत मलने
भो सरोकारवाला व्यस्तिपले व्यहोनुि पने नोक्सानी,

(ि)

सरोकारवाला

व्यस्तिपलाई

आफ्नो

बसोबास

वा

सरोकारको ठाउाँ ीोडी अन्त जान कर लािेमा

त्यसरी जााँदा व्यहोनुि पने मनामसब मावफकको
खचि ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िमतपूमतिको रकम मनधािरि

भोपमी स्जल्ला वन अमधकृतले त्यस्तो रकम मलन आउनु भनी
सरोकारवालालाई सूचना ददनु पनेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको सूचना पाोको मममतले पैंतीस

ददनमभर िमतपूमतिको रकममा स्चत्त नबुझ्ने व्यस्तिपले मन्रालय
समि

पुनरावेदन

िनि

सक्नेी

।

मन्रालयबाट भोको मनििय अस्न्तम हुनेी ।

त्यस्तो

पुनरावेदनमा

(४) उपदफा (२) बमोस्जमको सूचना पाोको वा उपदफा

(३) बमोस्जम मनििय भोको मममतले पााँच वर्िमभर उतिप िमतपूमतिको
७.

८.

रकम मलन नआोमा सो रकम सस्ञ्चत कोर्मा जभमा हुनी
े ।

िमतपूमति ददनेाः दफा ६ को उपदफा (१) बमोस्जम मनधािरि

िररोको िमतपूमतिको रकम स्जल्ला वन अमधकृतले सरोकारवाला
व्यस्तिपलाई सरकारी कोर्बाट ददनु पनेी ।

जग्िा कब्जामा मलनेाः दफा ६ को उपदफा (२) बमोस्जम

िमतपूमतिको रकम मनधािरि भोको सूचना ददोपमी उतिप घर जग्िा
स्जल्ला वन अमधकृतले कब्जामा मलन सक्नेी र सो मममत दे स्ख
उतिप घर जग्िा श्री ५ को सरकारको हुनेी ।
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९.

समममतको

िठनाः

यस

पररच्ीे दको

प्रयोजनको

लामि

स्जल्लामा दे हाय बमोस्जमको ोक समममत िठन हुनेीाः–
(क)

प्रमुख स्जल्ला अमधकारी

(ख) स्जल्ला
सदस्य

(ि)
(घ)
(ङ)
(च)

ववकास

सभबस्न्धत िाउाँ

तोकेको

ववकास समममतको

– अध्यि
– सदस्य

अध्यि वा निरपामलकाको प्रमुख

– सदस्य

स्जल्ला सरकारी अमधवतिपा

– सदस्य

मालपोत अमधकृत
स्जल्लास्स्थत

शाखाका प्रमुख
(ी)

समममतले

प्रत्येक

स्जल्ला

वन

मेन्टीनेन्स

अमधकृत

तोवकददोको वन अमधकृत

वा

नापी
मनजले

– सदस्य

– सदस्य
– सदस्य–सस्चव

१०. सरजममन बुझ्नेाः स्जल्ला वन अमधकृतले आवश्यक परे मा प्राप्त
िररने घर वा जग्िामा हकदै या पुग्ने व्यस्तिपको अंस्शयार, ठे कदार,

बन्धकी साहू वा सो जग्िा कमाउने व्यस्तिप र सो जग्िाको
पमील्लो तीन वर्िको कूत, मतरो वा मुनाफा बारे सरजममन बुझ्न
सक्नेी ।

११. राविय वनको मसमानामभर मनजी जग्िा पानि र प्राप्त िनिमा

प्रमतबन्धाः यस पररच्ीे दमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले स्खोको भो
तापमन कुनै मनजी घर वा जग्िा राविय वनको मसमानामभर पादाि वा

त्यस्तो घर वा जग्िा प्राप्त िदाि दे हायमा ले स्खोको कुराहरुका
अधीनमा रही िनुि पनेीाः–
(क)

राविय वन बावहर रीतपूवक
ि
दताि आवाद भैसकेको
मनजी जग्िा र त्यस्तो जग्िामा घर बनेको भो सो
समेत राविय वन वा त्यसको मसमानाको सं रििका
लामि प्राप्त िनि अत्यावश्यक भोमा बाहेक प्राप्त िररने
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ीै न र सो बमोस्जम प्राप्त िदाि कुनै ोकै व्यस्तिपको

जग्िा मध्ये तराईमा भो दुई मबिाहा र उपत्यकामा

र पहाडमा भो चार रोपनी भन्दा बढी जग्िा श्री ५

को सरकारको पूव ि स्वीकृमत बेिर प्राप्त िररने ीै न र
तराईमा पााँच मबिाहा र उपत्यका र पहाडमा दश

रोपनी भन्दा बढी त्यस्तो जग्िा सो जग्िा धनीको

मञ्जुरीले बाहेक कुनै अवस्थामा प्राप्त िनि सवकने
ीै न ।
(ख)

चारै मतर राविय वनले घेररोको वा राविय वनमभरको
कुनै व्यस्तिपको नाममा दताि भैराखेको घर जग्िा प्राप्त
िरी

राविय

सवकनेी ।

वनको

मसमानामभर

पारी

ीु ट्याउन

१२. पूरै जग्िा प्राप्त िनेाः यस पररच्ीे द बमोस्जम जग्िाको केही भाि

मलने कारबाही िदाि सो जग्िाको धनीले पूरै घर जग्िा श्री ५ को
सरकारबाट

मलइयोस् भनी

मनवेदन

िरे मा

र

उतिप

स्थानमा

मनवेदकको केवल दुई वविाहा वा सो भन्दा कम जग्िा रहेी भने

सो जग्िाको केही भािमार मलने िनि हुाँदैन । पूरै घर जग्िा यस
पररच्ीे द बमोस्जम िरी मलनु पनेी ।

१३. स्जल्ला वन अमधकृत र समममतलाई अदालतको अमधकार हुनेाः यस
पररच्ीे द बमोस्जम आफू समि पेश हुन आोको कुनै कुराको
मनििय

िनिका

लामि

सरोकारवाला

व्यस्तिपहरु

र

मनजहरुका

सािीहरुलाई स्झकाउने, बुझ्ने, भयाद तारे ख ददने र मनजहरुबाट

मलखत िराउने समेत प्रचमलत कानून बमोस्जम अदालतले पाो
सरहको अमधकार स्जल्ला वन अमधकृत र समममत दुवैलाई हुनेी ।

१४. मनजी जग्िाको लित काट्नेाः (१) यस पररच्ीे द बमोस्जम कुनै

व्यस्तिपको मनजी जग्िा प्राप्त िरी राविय वनमभर पारी ीु ट्याइोपमी
त्यसरी प्राप्त िररोको मनजी जग्िाको िेरफल, सााँध, वकल्ला, मौजा
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इत्यादद सबै वववरि खोली स्जल्ला वन अमधकृतले स्थानीय माल

वा मालपोत कायािलयमा जनाउ ददनु पनेी र सो बमोस्जम
मालपोत कायािलयले पमन सो जग्िाको मालपोत वा करको लित

कट्टा िनि कारबाही िरी त्यसको सूचना श्री ५ को सरकार,
मालपोत ववभािमा ददनु पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लित कट्टा हुने जग्िाको

धनीले सो जग्िा राविय वनमभर पारी ीु ट्याोको मममत दे स्ख सो
जग्िाको मालपोत वा अरु कुनै वकमसमको कर बुझाउनु पने
ीै न ।

१५. बल प्रयोि िनि सक्नेाः स्जल्ला वन अमधकृतले यस पररच्ीे द
बमोस्जम कारबाही िदाि वा घर वा जग्िा कब्जामा मलाँदा कसै ले
बाधा ववरोध िरे मा आवश्यक बल प्रयोि िरी कारबाही िनि र घर
जग्िा कब्जामा मलन सक्नेी ।

१६. जग्िा दताि िनि नहुनाःे (१) राविय वनमभरको जग्िा कसै ले पमन
दताि िनि वा िराउन हुाँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा ले स्खोको जग्िा दताि िराइोको भो

तापमन सो दतािको नाताले त्यस्तो जग्िा दावी िनि पाइने ीै न र
त्यस्तो दताि स्वताः बदर हुनी
े ।

ु न्दा अस्घ कसैले राविय वनको
(३) यो ऐन प्रारभभ हुनभ

कुनै भाि श्री ५ को सरकारको स्वीकृमत बेिर िैरकानूनी रुपले

दताि िराोको रहेी भने त्यस्तो दताि पमन यो ऐन प्रारभभ भोपमी
स्वताः बदर हुनी
े र त्यस्तो दतािको लित कट्टा िररनेी ।

१७. राविय वनमा कुनै व्यस्तिपलाई हक प्राप्त नहुनेाः श्री ५ को सरकार

वा श्री ५ को सरकारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट पट्टा वा
पूस्जि िरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहुमलयत प्राप्त िरे कोमा

बाहेक कुनै व्यस्तिपलाई राविय वनमा कुनै वकमसमको हक वा
सहुमलयत प्राप्त हुने ीै न ।
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१८. राविय वनमा हक बेचमबखन िनि नहुनेाः श्री ५ को सरकारको
आदे श बमोस्जम बाहेक कुनै व्यस्तिपले राविय वनमा आफूले पाोको
हक वा सहुमलयत अरु कसै लाई मबक्री बन्धक, दान दातव्य वा
ाँ ै न ।
सट्टा िरी वा अरु कुनै प्रकारले हक ीाडी ददनु हुद

१९. राविय वनमा बाटो, खोला बन्द िने अमधकाराः श्री ५ को
सरकारले वा श्री ५ को सरकारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले

वनको ववकास र सं रििको मनममत्त राविय वनमभर पने जोसुकैको
मनजी वा साविजमनक बाटो वा खोला बन्द िनि सक्नेी ।

तर त्यसरी बन्द िनुि अिावै त्यसको सट्टा यथासभभव

त्यस्त्तकै सुववधाजनक अको बाटो वा खोला उपलब्ध िराई ददनु
पनेी ।

पररच्ीे द–३

सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन सभबन्धी व्यवस्था

२०. कायि योजनााः (१) सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको व्यवस्थापनको
लामि

ववभािले

तोवको

बमोस्जम

कायि

योजना

स्वीकृमतको लामि मन्रालय समि पेश िनुि पनेी ।

तयार

िरी

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश भोको कायि योजनामा

कुनै हेरफेर िनि आवश्यक दे खेमा मन्रालयले त्यस्तो कायि योजना
ववभािमा वफताि पठाउन सक्नेी र आवश्यक हेरफेर सवहत
ववभािबाट प्राप्त हुन आोपमी सो कायि योजना मन्रालयले स्वीकृत
िनेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम स्वीकृत भोको कायि योजना

स्जल्ला वन अमधकृतले आ–आफ्नो स्जल्लामा लािू िनेी ।

२१. सरकारद्वारा

व्यवस्स्थत

वनमा

अन्य

कायि

िनिमा

प्रमतबन्धाः

कायियोजनाले मनददिष्ट िरे का कायि तथा वन ववकास कायि बाहेक

11

सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनमा अन्य कुनै पमन कायि िनि पाइने
ीै न ।

२२. सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको वन पैदावारको स्वाममत्व र मबक्री

ववतरिाः (१) सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वनको वन पैदावारमा श्री ५
को सरकारको स्वाममत्व रहनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको वन पैदावार उपयोि िनि,

हटाउन वा मबक्री ववतरि िनि, मनकासी िनि वा ओसारपसार िनि
तोवकोको अमधकारीले तोवको बमोस्जम इजाजत ददन सक्नेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम इजाजत ददइने वन पैदावारको

मूल्य वा दस्तुर तोवको बमोस्जम हुनेी ।
पररच्ीे द–४

सं रस्ित वन सभबन्धी व्यवस्था

२३. सं रस्ित वनाः (१) श्री ५ को सरकारलाई राविय वनको कुनै भाि
ववशेर् वातावरिीय, वैज्ञामनक वा सांस्कृमतक महत्वको वा अन्य

ववशेर् महत्व भोको लािेमा त्यस्तो राविय वनको भािलाई
सं रस्ित वनको रुपमा घोवर्त िनि सक्नेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम श्री ५ को सरकारले राविय

वनको कुनै भािलाई सं रस्ित वनको रुपमा घोवर्त िरे पमी
त्यसको सूचना नेपाल राजपरमा प्रकास्शत िनुि पनेी ।

२४. सं रस्ित वनमभर वन व्यवस्थापन योजनााः (१) सं रस्ित वनमा
िररने वन सभबन्धी कायिहरुको व्यवस्थापनको लामि ववभािले

तोवको बमोस्जम कायि योजना तयार िरी स्वीकृमतको लामि
मन्रालय समि पेश िनुि पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश भोको कायि योजनामा

कुनै हेरफेर िनि आवश्यक दे खेमा मन्रालयले त्यस्तो कायि योजना
ववभािमा वफताि पठाउन सक्नेी र आवश्यक हेरफेर सवहत
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ववभािबाट प्राप्त हुन आोपमी सो कायि योजना मन्रालयले स्वीकृत
िनेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम स्वीकृत भोको कायि योजना

स्जल्ला वन अमधकृतले लािू िनेी ।
(४)

योजनालाई

उपदफा

(२)

कायािन्वयन

बमोस्जम

िनिको

लामि

स्वीकृत

तोवको

भोको

कायि

बमोस्जमको

अनुममतपर ददन र उतिप कायि योजनालाई प्रभावकारी रुपमा
कायािन्वयन िनि आवश्यक पने जुनसुकै वकमसमका सूचनाहरु जारी
िने अमधकार स्जल्ला वन अमधकृतलाई हुनेी ।
पररच्ीे द–५

२५. सामुदावयक

सामुदावयक वन सभबन्धी व्यवस्था
वन

सुभपनेाः

(१)

उपभोतिपा

समूहले

कायियोजना

बमोस्जम वनको ववकास, सं रिि, उपयोि, व्यवस्थापन िनि तथा

स्वतन्र रुपले वन पैदावारको मूल्य मनधािरि िरी मबक्री ववतरि
िनि पाउने िरी स्जल्ला वन अमधकृतले राविय वनको कुनै भाि

तोवको बमोस्जम सामुदावयक वनको रुपमा उपभोतिपा समूहलाई
सुभपन सक्नेी । त्यसरी सामुदावयक वन सुभपदा स्जल्ला वन
अमधकृतले सामुदावयक वन हस्तान्तरिको प्रमािपर ददनेी ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामि स्जल्ला वन

अमधकृतले

उपभोतिपाहरुलाई

पररचालन

िरी

तोवको

बमोस्जम

उपभोतिपा समूह िठन िनि र कायियोजना तयार िनि आवश्यक
प्राववमधक ोवं अन्य सहयोि उपलब्ध िराउन सक्नेी ।

२६. कायियोजनामा सं शोधनाः (१) उपभोतिपा समूहले सामुदावयक वन
व्यवस्थापन

सभबन्धी

कायियोजनामा

आवश्यकता

अनुसार

समयानुकूल सं शोधन िनि सक्नेी र त्यस्तो सं शोधनको जानकारी
स्जल्ला वन अमधकृतलाई ददनु पनेी ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम उपभोतिपा समूहले कायियोजनामा

िरे को सं शोधनले वातावरिमा उल्ले खनीय प्रमतकूल असर पने

दे स्खोमा स्जल्ला वन अमधकृतले त्यस्तो सं शोधनको जानकारी प्राप्त

भोको तीस ददनमभर उपभोतिपा समूहलाई सो सं शोधन लािू निनि
मनदे शन ददन सक्नेी र त्यस्तो मनदे शनको पालना िनुि उपभोतिपा
समूहको कतिव्य हुनेी ।

२७. सामुदावयक वन वफताि मलन सवकनेाः (१) दफा २५ बमोस्जम
सुस्भपोको

सामुदावयक

वनमा

उपभोतिपा

समूहले

कायियोजना

बमोस्जम कायि सञ्चालन िनि नसकेमा वा वातावरिमा उल्लेखनीय

प्रमतकूल असर पने कुनै कायि िरे मा वा यो ऐन र यस ऐन
अन्तिित बनेको मनयम बमोस्जम पालन िनुि पने शतिहरु पालन

निरे मा स्जल्ला वन अमधकृतले तोवको बमोस्जम त्यस्तो उपभोतिपा
समूहको दताि खारे ज िनि र त्यस्तो सामुदावयक वन वफताि मलने
मनििय िनि सक्नेी ।

तर त्यसरी उपभोतिपा समूहको दताि खारे ज िरी सामुदावयक

वन वफताि मलने मनििय िनुि अस्घ त्यस्तो उपभोतिपा समूहलाई
आफ्नो सफाई पेश िने मौका ददइनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला वन अमधकृतले िरे को

मनििय उपर स्चत्त नबुझ्ने उपभोतिपा समूहले तोवको बमोस्जम

िेरीय वन मनदे शक समि उजूर िनि सक्नेी । त्यस्तो उजूरीमा
िेरीय वन मनदे शकले िरे को मनििय अस्न्तम हुनेी ।

२८. सामुदावयक वन पुनाः सुभपन सवकनेाः दफा २७ को उपदफा (१)
बमोस्जम वफताि मलोको सामुदावयक वन सोही दफाको उपदफा
(२)

बमोस्जम

तत्सभबन्धी

मनििय

बदर

भोमा

स्जल्ला

वन

अमधकृतले साववककै उपभोतिपा समूहलाई पुनाः सुभपनु पनेी ।

त्यस्तो मनििय सदर भोमा स्जल्ला वन अमधकृतले दफा २५
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बमोस्जमको प्रवक्रया पूरा िरी उपभोतिपा समूह पुनििठन िरी सो
सामुदावयक वन सुभपनु पनेी ।

२९. कायियोजना ववपरीत काम िनेलाई हुने सजायाः सामुदावयक वनमा
कुनै

उपभोतिपाले

कायियोजना ववपरीत हुने कुनै काम िरे मा

मनजलाई सभबस्न्धत उपभोतिपा समूहले उपयुतिप सजाय िनि सक्नेी

र कुनै हामन नोक्सानी भोकोमा मबिो समेत असुल उपर िनि
सक्नेी ।

३०. सामुदावयक वनलाई प्राथममकता ददनु पनेाः यस ऐनमा अन्यर

जुनसुकै कुरा लेस्खोको भो तापमन सामुदावयक वनको रुपमा
उपभोतिपा समूहलाई सुभपन उपयुतिप हुने राविय वनको कुनै पमन
भािलाई कबुमलयती वनको रुपमा ददइने ीै न ।
पररच्ीे द – ६

कबुमलयती वन सभबन्धी व्यवस्था

३१. कबुमलयती वन प्रदान िनेाः श्री ५ को सरकारले दे हायका
उद्देश्यहरुको लामि राविय वनको कुनै भाि कबुमलयती वनको
रुपमा प्रदान िनि सक्नेीाः–
(क)

वन पैदावारमा आधाररत उद्योिहरुलाई आवश्यक पने
कच्चा पदाथि उत्पादन िनि,

(ख)

वृिारोपि िरी वन पैदावारको उत्पादनमा अमभवृवद्ध
िरी मबक्री ववतरि िनि वा उपयोि िनि,

(ि)

वनको सं रिि र ववकास हुने िरी पयिटन व्यवसाय
सञ्चालन िनि,

(घ)

वनको सं रिि र ववकास हुने िरी कृवर् वन बाली
कायि सञ्चालन िनि,

(ङ)

वनको सं रिि र ववकास हुने िरी कीट, पतङ्ग तथा
वन्यजन्तुको फामि सञ्चालन िनि ।
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३२. कबुमलयती

वनको

पट्टााः

(१)

दफा

३१

मा

उल्ले स्खत

उद्देश्यहरुको लामि कबुमलयती वन मलन चाहने प्रचमलत कानून

बमोस्जम स्थावपत सङ्गदठत सं स्था, उद्योि वा समुदायले कबुमलयती

वनको रुपमा मलन चाहेको वनको िेरफल र चार वकल्ला, उद्देश्य
प्राप्त िनिको लामि िररने कायिहरुको योजनाबद्ध कायिक्रम तथा

तोवकोको अन्य वववरिहरु र आमथिक सभभाव्यता प्रमतवेदन सवहत
िेरीय वन मनदे शक समि मनवेदन ददनु पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै मनवेदन पनि आोमा िेरीय

वन मनदे शकले

आवश्यक जााँचबुझ िरी मनवेदकले माि िरे

बमोस्जम वा त्यसमा घटबढ िरी कबुमलयती वन प्रदान िनि
उपयुतिप दे स्खोमा आफ्नो मसफाररस सवहत स्वीकृमतको लामि ववभाि
माफित मन्रालयमा लेखी पठाउनु पनेी । त्यसरी लेखी पठाउाँदा

मनवेदकको मािमा थपघट िररोको भो मनवेदकको सहममत मलनु
पनेी ।

(३)

उपदफा

(२)

बमोस्जम

स्वीकृमतको

लामि

ले खी

आोपमी मन्रालयले तत्सभबन्धी पर प्राप्त भोको मममतले तीस
ददनमभर स्वीकृमत ददने नददने कुराको मनििय िनेी र त्यसको
जानकारी ववभाि माफित िेरीय वन मनदे शकलाइि ददनेी ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोस्जम

जानकारी

प्राप्त

भोपमी

मन्रालयले स्वीकृमत ददने मनििय िरे कोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त

भोको मममतले तीस ददनमभर िेरीय वन मनदे शकले तोवको
बमोस्जम वन सभबन्धी पट्टा तयार िरी तोवकोको दस्तुर मलई

मनवेदकलाई सो पट्टा सवहत कबुमलयती वन प्रदान िनुि पनेी र
मन्रालयले स्वीकृमत नददने मनििय िरे कोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त

भोको मममतले तीन ददनमभर त्यसको जनाउ मनवेदकलाई ददनु
पनेी ।
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३३. कबुमलयती वन वफताि मलन सवकनेाः (१) दफा ३२ बमोस्जम प्रदान
िररोको कबुमलयती वनमा पट्टावालाले वन सभबन्धी पट्टा बमोस्जम
कायि सञ्चालन िनि नसकेमा वा वातावरिमा उल्ले खनीय प्रमतकूल

प्रभाव पने कुनै कायि िरे मा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तिित बनेको
मनयम बमोस्जम पालन िनुि पने कुराहरु पालन निरे मा िेरीय वन

मनदे शकले तोवको बमोस्जम वन सभबन्धी पट्टा खारे ज िरी त्यस्तो
कबुमलयती वन वफताि मलने मनििय िनि सक्नेी ।

तर त्यसरी वन सभबन्धी पट्टा खारे ज िरी कबुमलयती वन

वफताि मलने मनििय िनुि अस्घ सभबस्न्धत पट्टावालालाई आफ्नो
सफाई पेश िने मौका ददइनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िेरीय वन मनदे शकले िरे को

मनििय उपर स्चत्त नबुझ्ने पट्टावालाले त्यस्तो मनिियको सूचना
पाोको मममतले पैंतीस ददनमभर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन
ददन सक्नेी ।

३४. कबुमलयती वनमा बाटो, खोला बन्द िनि सवकनेाः कुनै कबुमलयती
वनमभरको जो सुकैको मनजी वा साविजमनक बाटो वा खोला बन्द

िनुि परे मा सभबस्न्धत पट्टावालाले त्यसरी बन्द िनुि अिावै त्यसको
सट्टा यथासभभव त्यस्त्तकै सुववधाजनक बाटो वा खोला उपलब्ध
िराई ददनु पनेी ।

पररच्ीे द–७

धाममिक वन सभबन्धी व्यवस्था

३५. धाममिक वनाः (१) कुनै धाममिक स्थल वा त्यसको वररपरीको राविय

वनको ववकास, सं रिि र उपयोि िनि चाहने कुनै धाममिक मनकाय,
समूह वा समुदायले त्यस्तो वनको िेरफल, चार वकल्ला, त्यस्तो
वनमा िररने कायिहरु तथा तोवको बमोस्जमका अन्य वववरिहरु
खुलाई स्जल्ला वन अमधकृत समि मनवेदन ददनु पनेी ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन पनि आोमा स्जल्ला

वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबुझ िरी मनवेदकले माि िरे

बमोस्जम वा त्यसमा घटबढ िरी धाममिक वनको रुपमा त्यस्तो

धाममिक मनकाय, समूह वा समुदायलाई सुभपन सक्नेी । त्यसरी
वन सुभपदा परभपराित उपभोतिपाहरुको हक वहतमा असर नपने
व्यवस्था ममलाउनु पनेी ।

३६. धाममिक वनमा वन सभबन्धी कायिको सञ्चालनाः धाममिक वनमा
रहेका वन पैदावार सभबस्न्धत धाममिक मनकाय, समूह वा समुदायले

व्यापाररक प्रयोजन बाहेकका अन्य धाममिक कायिमा उपयोि िनि
सक्नेी ।

तर वातावरिमा उल्लेखनीय प्रमतकूल असर पने िरी वा

साविजमनक रुपमा हामन नोक्सानी हुने िरी वा जलाधार िेरमा भू–
िय हुन सक्ने िरी रुख कटान िनि पाइने ीै न ।

३७. धाममिक वन वफताि मलन सवकनेाः (१) दफा ३५ बमोस्जम

सुस्भपोको धाममिक वनमा सभबस्न्धत धाममिक मनकाय, समूह वा

समुदायले दफा ३६ ववपरीतको कायि िरे मा वा धाममिक वनमा िनुि
पने कायि सञ्चालन िनि नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तिित

बनेको मनयम बमोस्जम पालन िनुि पने कुराहरु पालन निरे मा

स्जल्ला वन अमधकृतले त्यस्तो धाममिक वन वफताि मलने मनििय िनि
सक्नेी ।

तर धाममिक वन वफताि मलने मनििय िनुि अस्घ सभबस्न्धत

धाममिक मनकाय, समूह वा समुदायलाई आफ्नो सफाई पेश िने
मौका ददइनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला वन अमधकृतले िरे को

मनििय उपर स्चत्त नबुझ्ने धाममिक मनकाय, समूह वा समुदायले

तोवको बमोस्जम िेरीय वन मनदे शक समि उजूर िनि सक्नेी ।
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त्यस्तो उजूरीमा िेरीय वन मनदे शकले िरे को मनििय अस्न्तम
हुनेी ।

पररच्ीे द–८

मनजी वन सभबन्धी व्यवस्था

३८. मनजी वन सभबन्धी व्यवस्थााः मनजी वनको धनीले आफ्नो इच्ीा
अनुसार मनजी वनको ववकास, सं रिि, व्यवस्थापन िनि तथा वन

पैदावारको उपयोि िनि वा मूल्य मनधािरि िरी मबक्री ववतरि िनि
सक्नेी ।

३९. मनजी वनको प्रमािपराः (१) मनजी वन दताि िराउन चाहने कुनै

व्यस्तिप वा सं स्थाले मनजी वन दताि िराई पाउाँ भनी स्जल्ला वन
कायािलयमा मनवेदन ददन सक्नेी ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

पनि

आोको

मनवेदनमा

आवश्यक लित खडा िरी स्जल्ला वन अमधकृतले तोवको बमोस्जम
प्रमािपर ददनेी ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्रमािपर प्राप्त िरे का मनजी वन

धनीलाई आवश्यक प्राववमधक सहयोि स्जल्ला वन कायािलयले
उपलब्ध िराउन सक्नेी ।

४०. नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा रहनेाः (१) बसोबास वा पुनवािस
िररोका जग्िाहरुमा त्यस्तो जग्िा प्रदान िदािको बखत दे स्ख नै

रहेका रुखहरु नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा रहनेीन् । उतिप
रुखहरु नेपाल सरकारले यथासभभव चााँडो हटाउनु पनेी ।

(२) उपदफा (१) मा उल्ले स्खत रुखहरु ववना इजाजत

हटाउने व्यस्तिपलाई राविय वनमा कसूर िरे सरह सजाय हुनेी ।
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पररच्ीे द–९

उपभोतिपा समूहको िठन सभबन्धी व्यवस्था

४१. उपभोतिपा समूहको िठनाः सामुवहक वहतका लामि कुनै वनको
ववकास र सं रिि िनि तथा वन पैदावारको उपयोि िनि चाहने

त्यस्तो वनको सभबस्न्धत उपभोतिपाहरुले तोवको बमोस्जम उपभोतिपा
समूह िठन िनि सक्नेीन् ।

४२. उपभोतिपा समूहको दतािाः (१) दफा ४१ बमोस्जम िठन िररोको

उपभोतिपा समूहलाई दताि िराउन उपभोतिपा समूहको ववधान सवहत
स्जल्ला वन अमधकृत समि तोवको बमोस्जमको ढााँचामा दरखास्त
ददनु पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको दरखास्त पनि आोमा स्जल्ला

वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबुझ िरी त्यस्तो उपभोतिपा समूहलाई
तोवको बमोस्जम दताि िरी तोवकोको ढााँचामा दतािको प्रमािपर
ददनु पनेी ।
(३)

वन

ऐन, २०१८

अन्तिित

कायियोजना

बमोस्जम

सामुदावयक वनको व्यवस्थापन िरररहेका उपभोतिपा समूहले पमन

यो ऐन प्रारभभ भोको मममतले ोक वर्िमभर दतािको लामि उपदफा
(१) बमोस्जम दरखास्त ददनु पनेी ।

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लामि स्जल्ला वन

अमधकृतले आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सक्नेी ।

४३. उपभोतिपा समूह सङ्गदठत सं स्था हुनेाः (१) दफा ४१ बमोस्जम
िदठत उपभोतिपा समूह अववस्च्ीन्न उत्तरामधकारवाला ोक स्वशामसत
र सङ्गदठत सं स्था हुनी
े ।

(२) उपभोतिपा समूहको आफ्नो ोउटा ीु ट्टै ीाप हुनेी ।

(३) उपभोतिपा समूहले व्यस्तिप सरह चल अचल सभपस्त्त प्राप्त

िनि, उपभोि िनि, बेच मबखन िनि वा अन्य वकमसमले बन्दोवस्त िनि
सक्नेी ।
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(४) उपभोतिपा समूहले व्यस्तिप सरह आफ्नो नामबाट नामलस

उजूर िनि र सो उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजूर लाग्न
सक्नेी ।

४४. प्रमतवेदन ददनु पनेाः (१) उपभोतिपा समूहले प्रत्येक वर्ि आमथिक वर्ि
समाप्त भोको ोक मवहनामभर तोवको बमोस्जम आमथिक वववरि
तथा सामुदावयक वनको स्स्थमत समेत खुलाई आफ्नो कृयाकलापको
वावर्िक प्रमतवेदन स्जल्ला वन कायािलय समि पेश िनुि पनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त वावर्िक प्रमतवेदनको

आधारमा स्जल्ला वन कायािलयले सभबस्न्धत उपभोतिपा समूहलाई
आवश्यक सुझाव ददन सक्नेी ।

४५. उपभोतिपा समूहको कोर्ाः (१) उपभोतिपा समूहको आफ्नो ोउटा
ीु ट्टै कोर् हुनी
े ।

(२) कोर्मा दे हायका रकमहरु जभमा िररनेीाः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख)

कुनै व्यस्तिप वा सं स्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहायता
वा दान दातव्यको रकम,

(ि)
(घ)
(ङ)

वन पैदावारको मबक्री ववतरिबाट प्राप्त रकम,
जररबानाबाट प्राप्त रकम,

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपभोतिपा समूहको तफिबाट िररने खचि उपदफा (१)

बमोस्जमको कोर्बाट व्यहोररनेी ।

(४) उपभोतिपा समूहले सामुदावयक वनको ववकासको मनममत्त

खचि िरी कोर्मा बााँकी रहेको रकम अन्य साविजमनक वहतको
कायिमा खचि िनि सक्नेी ।

(५) कोर्को सञ्चालन तोवको बमोस्जम हुनेी ।
पररच्ीे द–१०
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वेवाररसी वा दररया बुदी काठ सभबन्धी व्यवस्था

४६. हकको प्रमाि नपुि भोसभम काठ श्री ५ को सरकारको ठहनेाः

(१) बिाई ल्याोको, वकनारा लािेको, अड्केको, डुबेको सबै काठ
टााँचा मनशानाहरु लािेको वा टााँचा मनशाना खुकेको, बदलेको वा

उडे को वा कुनै तरहबाट मेवटोको काठ र टााँचा मनशाना नलािेको

काठहरु कसै ले आफ्नो हकको प्रमाि नपुर्याोसभम श्री ५ को
सरकारको सभपस्त्त ठहररनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका काठहरु वन अमधकृतले

वेवाररसी वा दररया बुदी काठको मनममत्त तोवकददोको कुनै मडपोमा
जभमा िनि सवकनेी ।

(३) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शत

िरी कुनै जात वा वकमसमका काठलाई उपदफा (१) र (२) मा
ले स्खोका कुराहरु लािू नहुने िनि सक्नेी ।

४७. वेवाररसी वा दररया बुदी काठको सूचनााः दफा ४६ को उपदफा
(२) बमोस्जम वेवाररसी वा दररया बुदी काठ जभमा भोपमी त्यस्तो

काठको पूरा वववरि र लित सवहतको सूचना सभबस्न्धत स्जल्ला
वन अमधकृतले सभबस्न्धत वन कायािलयमा टााँस िनुि पनेी र

त्यस्तो काठमा हकदावी िनेले पन्र ददनमभर आफ्नो हकदावीको

सबुत प्रमाि सवहतको दरखास्त उतिप वन कायािलयमा पेश िनुि
पनेी ।

४८. हकदावी उपर कारबाहीाः (१) दफा ४७ बमोस्जम कसै को
दरखास्त

पनि

आोमा

सभबस्न्धत

वन

अमधकृतले

आवश्यक

तहवककात िरी िराई दरखास्तवालाको हक दावी भो नभोको
कुराको मनििय िरी त्यसको सूचना दरखास्तवालालाई ददनु पनेी र

कसै को हकदावी भोको ठहरे मा त्यस्तो काठ मडपोमा ल्याउन र
जभमा िनि लािेको खचि मनजबाट उपर िरी काठ मनजलाई
सुस्भपददनेी ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम वन अमधकृतले हक दावी

नभोको भनी िरे को मनिियमा स्चत्त नबुझ्ने व्यस्तिपले त्यस्तो

मनिियको सूचना पाोको मममतले पन्र ददनमभर सभबस्न्धत िेरीय
वन मनदे शक समि उजूर िनि सक्नेी ।

(३) कुनै काठमा कसै को हक दावी अस्वीकार िरे को वा

त्यस्तो काठ रोकेको वा हराोबाट हुन िोको नोक्सानीको हरजाना
श्री ५ को सरकार वा वन अमधकृतबाट दावी िनि पाइने ीै न ।

(४) कसैको हकदावी नपुिेका वेवाररसी वा दररया बुदी

काठहरु स्जल्ला वन अमधकृतले तोवको बमोस्जम मबक्री ववतरि
िनि सक्नेी ।

पररच्ीे द–११

अपराध र दण्ड सजाय

४९. राविय वनमा मनाही भोका कायिहरुाः कसै ले पमन यो ऐन वा यस
ऐन अन्तिित बनेका मनयममा अन्यथा व्यवस्था भोकोमा बाहेक
राविय वनमा दे हायका काम कारबाही िनि वा िराउन र सो िने

िराउने उद्योि समेत िनि हुाँदैन । त्यस्तो कुनै काम कारबाही
िरे मा कसूर िरे को मामननेीाः–
(क)

वन िेरको जग्िा फााँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद िनि
वा त्यस्तो जग्िामा घर ीाप्रो बनाउन ।

(ख)

आिो लिाउन वा आिलािी हुन जाने कुनै कायि
िनि ।

(ि)

चौपायालाई तोवकोको वन िेरमभर पसाउन वा
चराउन ।

(घ)

वन िेरबाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पसार िनि
वा मबक्री ववतरि िनि ।
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(ङ)

रुख वा ववरुवा काट्न, हााँिा मबंिा मीमल्न, खोटो वा
बोक्रा स्झक्न वा कुनै पमन प्रकारले नोक्सानी िनि ।

(च)

इजाजत प्राप्त िरी रुख काट्दा, ढाल्दा, स्घसादाि वा
वन िेर बावहर लै जााँदा लापरबाहीसाँि अन्य कुनै वन
पैदावार नोक्सान िनि ।

(ी)

ढु ङ्गा, मिट्टी, बालुवा वा माटो स्झक्न, िोल वा चून
पोल्न वा यी वस्तुहरुबाट अरु तयारी माल बनाउन
वा यी वस्तुहरु सिलन िनि ।

(ज)

वन पैदावार मलन पूजी पाोकोमा पूजी शति उल्लङ्घन
िरी वन पैदावार नोक्सानी िनि ।

(झ)

ववदे श मनकासी िनि प्रमतबन्ध लािेको वन पैदावार
ववदे श मनकासी िनि ।

(ञ)

वन मसमाना स्चन्ह उखेल्न, सानि, फेनि, मेट्न वा
मबिानि ।

(ट)

नसिरीमा रहेको वा वृिारोपि िररोको मबरुवा काट्न,
भााँच्न, उखेल्न वा अरु कुनै प्रकारले नोक्सान िनि ।

(ठ)

नसिरी वा वृिारोपि िररोको िेरका खभबा, तारको
बार वा त्यस्ता अरु सभपस्त्त मबिानि वा चोरी िनि ।

(ड)

टााँचा वा मनसाना कीते िनि वा काठ वा खडा रुखमा

लिाइोका सरकारी टााँचा, मनसाना फेनि, मबिानि वा
मेट्न ।
(ढ)
(ि)

स्शकार खेल्न ।
यो

ऐन

र

यस

ऐन

अन्तिित

बस्खिलाप अन्य कुनै कसूर िनि ।

बनेका

मनयमको

५०. दण्ड सजायाः (१) दे हायको कसूर िने व्यस्तिपलाई दे हाय बमोस्जम
सजाय हुनेीाः–
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(क) दफा ४९ को खण्ड (क) अन्तिितको कसूर
िनेलाई त्यस्तो जग्िा राविय वनमा समावेश िरी

दश हजार रुपैयााँसभम जररबाना वा ोक वर्िसभम

कैद वा दुवै सजाय हुनेी र सो जग्िामा बनाोको
घर वा ीाप्रो समेत जफत हुनेी । त्यस्तो कसूर

िदाि वन पैदावार हटाोको वा नोक्सानी िरे को
भो

मनजलाई

हुनेी ।
(ख)

सो

बापत

हुने

सजाय

समेत

दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्तिितको कसूर
िनेलाई मबिो असुल िरी दश हजार रुपैयााँसभम

जररबाना वा ोक वर्िसभम कैद वा दुवै सजाय
हुनेी ।
(ि)

दफा ४९ को खण्ड (ि) अन्तिितको कसूर
िनेलाई

प्रत्येक

जररबाना हुनेीाः–
(१)

चौपायाको

दे हायका

दरले

भेडा, बाख्रा जातको भो पााँच रुपैयााँ दे स्ख
पचास रुपैयााँसभम ।

(२)

हात्ती जातको भो पााँच सय रुपैयााँ दे स्ख ोक
हजार रुपैयााँसभम ।

(३)

अन्य चौपाया भो दश रुपैयााँ दे स्ख ोकसय
रुपैयााँसभम ।

(घ)

दफा ४९ को खण्ड (घ), (ङ), (च), (ी) वा (ज)

अन्तिितको कसूर िनेलाई कसूरसाँि सभबस्न्धत
वन पैदावार जफत िरी दे हाय बमोस्जमको सजाय
हुनेीाः–
(१)

ोकसय रुपैयााँसभमको मबिो भो ोक सय
रुपैयााँसभम जररबाना ।
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(२)

ोकसय

रुपैयााँ दे स्ख

रुपैयााँसभमको
जररबाना ।
(३)

मबिो

मामथ

भो

ोक

मबिो

हजार

बमोस्जम

ोक हजार रुपैयााँ दे स्ख मामथ पााँच हजार

रुपैयााँसभमको मबिो भो मबिो बमोस्जम
जररबाना वा ी मवहनासभम कैद वा दुवै ।
(४)

पााँच हजार रुपैयााँ भन्दा बढीको मबिो भो

मबिोको दोब्बर जररबाना वा ोक वर्िसभम
कैद वा दुवै ।

(ङ)

दफा ४९ को खण्ड (झ) अन्तिितको कसूर
िनेलाई कसूरसाँि सभबस्न्धत वन पैदावार जफत
िरी मबिो बमोस्जम जररबाना वा पााँच वर्िसभम
कैद वा दुवै ।

(च)

दफा ४९ को खण्ड (ञ) वा (ड) अन्तिितको
कसूर िनेलाई पााँचसय रुपैयााँदेस्ख दश हजार

रुपैयााँसभम जररबाना वा ोक वर्िसभम कैद वा
दुवै ।
(ी)

दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्तिितको कसूर
िनेलाई कसूरको मारा हेरी प्रमत ववरुवाको ोक
सय रुपैयााँसभम जररबाना हुनेी र सोही कसूर
पुनाः

िनेलाई

कसूरको

मारा

अनुसार

उतिप

सजायमा ोक हजार रुपैयााँसभम थप जररबाना
समेत हुनी
े ।
(ज)

दफा ४९ को खण्ड (ठ) अन्तिितको कसूर
िनेलाई मबिो असुल िरी पााँच हजार रुपैयााँसभम

जररबाना वा ी मवहनासभम कैद वा दुवै सजाय
हुनेी ।
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(झ)

दफा ४९ को खण्ड (ढ) अन्तिितको कसूर

िनेलाई प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था भो अनुसार
सजाय हुनेी ।
(ञ)

दफा ४९ को खण्ड (ि) अन्तिितको कसूर
िनेलाई मबिो भो मबिो असुल िरी ोक हजार
रुपैयााँसभम जररबाना हुनेी ।

(२) दफा १६ को उपदफा (१) अन्तिित कसूर िने

व्यस्तिप वा सरकारी कमिचारीलाई दश हजार रुपैयााँसभम जररबाना
वा दुई वर्िसभम कैद वा दुवै सजाय हुनेी ।

५१. है रानी िने मनयतले कब्जा वा मिरफ्तार िनेलाई सजायाः (१)
मनामसब मावफकको कारि नभई वन सभबन्धी कायि िने कुनै
कमिचारी वा प्रहरी कमिचारीले रीस ईववले वा है रानी िने मनयतले

माल वस्तु कब्जा िरे मा वा कसैलाई मिरफ्तार िरे मा त्यस्ता
कमिचारीलाई ोक हजार रुपैयााँसभम जररबाना हुनी
े ।

(२) उपदफा (१) मा ले स्खोका कमिचारीको मनयत त्यस्तो

मथयो भन्ने कुरा प्रमास्ित िने भार उजूरवाला मामथ रहनेी ।

५२. कतिव्य पालन िदाि बाधा अड्चन पुर्याोमााः यस ऐन बमोस्जम

सरकारी कमिचारीले आफ्नो पदीय कतिव्य पालन िदाि कसै ले बाधा

अड्चन पुर्याोमा मनजलाई ोक हजार रुपैयााँसभम जररबाना वा ी
मवहनासभम कैद वा दुवै सजाय हुनेी ।

५३. कसूरदारलाई उभकाउनेलाई सजायाः यस ऐन अन्तिितको कसूर

िनेलाई उभकाउने व्यस्तिपलाई कसूरदारलाई हुने सरहको सजाय
हुनेी ।

५४. दुरुत्साहन ददनेलाई सजायाः यस ऐन अन्तिितको कसूर िनि
दुरुत्साहन ददने वा ममलोमतो िने व्यस्तिपलाई कसूरदारलाई हुने
सरहको सजाय हुनेी ।
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पररच्ीे द–१२

कसूरको जााँचबुझ र कायिववमध

५५. कसूर रोक्न आवश्यक कारबाही िनेाः कसै ले यो ऐन बमोस्जम

सजाय हुने कसूर िनि लािेको ी भन्ने शिा लािेमा वा कसूर
िदै को अवस्थामा फेला पारे मा वन सभबन्धी काम िने कमिचारी

वा प्रहरी कमिचारीले सो अपराध हुन नपाउने प्रबन्ध िनुि पनेी र

सो कामको लामि चावहदो बल प्रयोि िरी आवश्यक कारबाही िनि
सक्नेी ।

५६. ववशेर् अमधकाराः (१) यस ऐन अन्तिितको वन सभबन्धी कसूरमा
सं लग्न कसूरदार वन िेरमभर वा बावहर पक्रन लाग्दा पक्रन
नददने वा पवक्रसकेपमी पमन मनजलाई ीु टाई लै जान कसैले

हुलहुज्जजत िरी कसूरदारलाई भिाई लै जाने अवस्था परी पक्रनेकै

ज्जयान जोस्खम हुने पररस्स्थमत भई हमतयार नचलाई नहुने अवस्था

ाँ ा मुनी
पनि आोमा वन सुरिाको लामि खवटोका कमिचारीले घुड
लाग्ने िरी िोली चलाउन सक्नेी ।

(२) राविय वन िेरको जग्िा कसैले आवाद िरे को वा

त्यस्तो जग्िामा घर, ीाप्रो बनाइसकेको भो पमन स्जल्ला वन

अमधकृत वा मनजले तोकेको वन अमधकृत वा वन सहायकले सो
आवादी हटाउन वा घर, ीाप्रो भत्काउन सक्नेी र बाली समेत
जफत िनि सक्नेी ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले स्खोको भो तापमन

यस ऐनले हुने अरु सजायमा सो उपदफामा ले स्खोको कुराले कुनै
असर पाने ीै न ।
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५७. खानतलासीको अमधकाराः (१) यस ऐन बमोस्जम सजाय हुने कसूर
भोको ी भन्ने मनामसब मावफकको कारि भोमा कभतीमा वन
सहायक दजािसभमको कमिचारी वा सहायक प्रहरी मनरीिक दजािको
कमिचारीले कुनै स्थानको खानतलासी मलन सक्नेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम खानतलासी मलने व्यस्तिपले

खानतलासी मलनु पने कारि खोली खानतलासी मलने स्थानको धनी

वा तत्काल सो स्थान प्रयोि िरररहेको व्यस्तिपलाई सो स्थानमा

प्रवेश िनुि भन्दा अिावै सूचना ददोर मार खानतलासी मलनु
पनेी ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम खानतलासी मलाँदा कभतीमा

दुईजना सािी राखी ती सािीहरुको रोहवरमा खानतलासी मलनु
पनेी ।

(४) मामनस बसोबास िरे को घरमा खानतलासी मलनु परे मा

सो घरमा स्वास्नी मामनस भो हट्न सूचना र मौका ददनु पीि ।

(५) यस दफामा ले स्खोको कुनै कुराले खानतलासी मलने

कमिचारीलाई सूयािस्त दे स्ख सूयोदय नभोसभम मामनस बसोबास
िरे को घरमा प्रवेश िनि पाउने अमधकार हुने ीै न ।

स्पष्टीकरिाः यो दफाको प्रयोजनको लामि “स्थान” भन्नाले पाल, डुङ्गा
तथा ववमभन्न वकमसमका सवारीका साधनलाई समेत जनाउाँी ।

५८. वन पैदावार र तत्सभबन्धी माल वस्तु कब्जा िनि सक्नेाः (१) कुनै

वन पैदावारको सभबन्धमा यो ऐन उल्लङ्घन भोको ी भन्ने भरपदो
कारि दे स्खोमा त्यस्तो वन पैदावार र कसूरसाँि सभबस्न्धत
हमतयार, डुङ्गा, सवारी तथा चौपायालाई वन सभबन्धी कायि िने कुनै
कमिचारी वा प्रहरी कमिचारीले कब्जा िनि सक्नेी ।
कब्जा

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कब्जा िने कमिचारीले सो
िररोको

मालको वववरि खोली कसूरसाँि सभबस्न्धत

व्यस्तिपलाई सोको भरपाई ददई त्यस्तो मालमा खास स्चन्ह लिाई
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नाप जााँच िरी सकभर चााँडो इलाका वन कायािलय वा स्जल्ला वन
कायािलयमा प्रमतवेदन पेश िनुि पनेी ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम कब्जा िररोको वन पैदावार

बाहेकको औजार, हमतयार, डुङ्गा, सवारी, चौपाया इत्यादद तोवकोको

ददन र स्थानमा दास्खला िने शतिमा मालधनी वा सभबस्न्धत िाउाँ
ववकास

समममत

वा

निरपामलकाको

सदस्य

वा

स्थानीय

भलाद्मीलाई जमानीको कािज िराई कभतीमा राजपर अनवित
दद्वतीय श्रे िीको वन सहायक दजािसभमको कमिचारीले त्यस्तो माल
वस्तु ीाडी ददन सक्नेी ।

५९. ववना वारे न्ट मिरफ्तार िने अमधकाराः (१) कुनै व्यस्तिपले यस ऐन

बमोस्जम सजाय हुने कसूर िरे को वा िनि लािेको ी र मनजलाई
मिरफ्तार निरे मा मनज भािी जाने सभभावना ी भन्ने लािेमा वन

सभबन्धी काम िने कमिचारी वा प्रहरी कमिचारीले मनजलाई ववना
वारे न्ट मिरफ्तार िनि सक्नेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मिरफ्तार िररोको व्यस्तिपलाई

सो मिरफ्तार िने

कमिचारीले

बाटोको भयाद बाहेक चौबीस

घण्टामभर मुद्दा हेने अमधकारी समि उपस्स्थत िराउनु पनेी ।

६०. मुद्दाको तहवककात र दायरीाः (१) यस ऐन बमोस्जम सजाय हुने

कसूर सभबन्धी मुद्दाको तहवककात कभतीमा राजपरअनंवकत दद्वतीय
श्रे िीको वन सहायक दजािको कमिचारीले िनेी र मुद्दा हेने

अमधकारी समि सभबस्न्धत वन कायािलयको नामबाट मुद्दा दायर
िनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मुद्दा दायर िदाि सरकारी

वकीलको राय सल्लाह मलनु पनेी ।

६१. श्री ५ को सरकार वादी हुनाःे यस ऐन अन्तिितको मुद्दा श्री ५ को
सरकार वादी हुनेी ।
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६२. कब्जा िररोको वन पैदावार, औजार, हमतयार, डुङ्गा, सवारी तथा

चौपायाको माल धनी पत्ता नलािेमा िनेाः यस ऐन बमोस्जम सजाय

हुने कसूरमसत सभबस्न्धत माल वस्तुको धनी पत्ता नलािेमा
तहवककात िने कमिचारीले कब्जा िररोको माल वस्तुको हकदार

कुनै भो हकदावी िनि आउनु भनी सबैले दे ख्ने ठाउाँमा सात ददनको
भयाद ददई सूचना टााँस िनुि पनेी । उतिप माल वस्तु उपर

हकदावी परे मनिियको लामि मुद्दा हेने अमधकारी समि पेश िनुि
पनेी । उतिप माल वस्तु उपर हकदावी नपरे वा मुद्दा हेने
अमधकारीबाट हकदावी पुग्ने नठहरी फैसला भोमा त्यस्तो माल
वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेी ।

६३. सडी िली जाने माल वस्तु र चौपाया मललाम िनि सवकनेाः यस ऐन
अन्तिित सजाय हुने कसूरको सभबन्धमा कब्जा िररोका सडी िली
जाने माल वस्तु वा सं रिि प्रदान िनि नसवकने अवस्थाका माल

वस्तु र चौपायालाई नस्जकको वन कायािलय वा सुरस्ित स्थानमा

ल्याई स्जल्ला वन अमधकृतले मललाम मबक्री िनि सक्नेी । त्यसरी

मललाम मबक्रीबाट आोको रकम पमी ठहरे बमोस्जम िने िरी
धरौटीमा आभदानी बााँमधनेी ।

६४. पूपि
ि
सभबन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोस्जम मिरफ्तार

िररोको व्यस्तिपलाई ोक वर्ि वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन
सक्ने वन सभबन्धी मुद्दाको अमभयोिमा तत्काल प्राप्त प्रमािबाट

कसूरदार दे स्खोमा वा त्यस्तो प्रमािबाट कसूरदार दे स्खने मनामसब
मावफकको आधार दे स्खोमा त्यस्तो अमभयुतिपलाई पूपि
ि को लामि
थुनामा राखी कारबाही िनुि पनेी ।
(२)

उपदफा

(१)

मा

ले स्खो

दे स्ख

बाहेकका

अरु

कसूरदारलाई मनजलाई हुन सक्ने कैद वा जररबानाको उपल्लो
हदसभमको निद धरौट वा जेथा जमानी ददो ताररखमा र ददन
नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूपि
ि िनुि पीि ।
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तर पटके कसूरदारलाई धरौटीमा ीाड्न पाइने ीै न ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम अमभयुतिपलाई थुनामा

राखी कारबाही िदाि थुनामा रहेका ददनहरुलाई कैदमा ििना िरी

कसूरदारलाई हुनसक्ने सजायको हदभन्दा बढी ददन थुनामा राख्न
पाइने ीै न ।

६५. मुद्दा हेने अमधकारीाः (१) यस ऐन अन्तिित दश हजार रुपैयााँसभम
जररबाना वा ोक वर्िसभम कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा स्जल्ला
वन अमधकृतले कारबाही र वकनारा िनेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला वन अमधकृतले मुद्दाको

कारबाही र वकनारा िदाि ववशेर् अदालत ऐन, २०३१ बमोस्जमको
कायिववमध र अमधकारको प्रयोि िनेी ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला वन अमधकृतले िरे को

मनििय उपर स्चत्त नबुझ्ने पिले मनिियको सूचना पाोको मममतले
पैंतीस ददनमभर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन िनि सक्नेी ।

६६. बरामद भोको माल वस्तु जफत हुनेाः यो ऐन बमोस्जम सजाय हुने

कसूर िरे को ठहररोमा कसूरमा बरामद भोका सबै बोझबाहक,
औजार, चौपाया र अन्य साधनहरु जफत हुने ीन् ।

तर मबिो दश हजार रुपैयााँ भन्दा कभती मोल पने वन

पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी

साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत निरी उतिप कायि
िनेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रुपैयााँसभम थप
सजाय हुनेी ।

पररच्ीे द–१३
ववववध
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६७. श्री ५ को सरकारको भू–स्वाममत्व रहनेाः यस ऐन बमोस्जमको

सामुदावयक वन, कबुमलयती वन तथा धाममिक वन िेरहरुमा श्री
५ को सरकारको भू–स्वाममत्व रहनेी ।

६८. वन प्रयोि िनि सक्नेाः (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा

ले स्खोको भोतापमन राविय प्राथममकता प्राप्त योजना सञ्चालन िनि
वनको प्रयोि िनुि बाहेक अन्य कुनै पमन ववकल्प नभोमा र त्यस्तो
योजना सञ्चालन िदाि वातावरिमा उल्लेखनीय प्रमतकूल असर नपने
भोमा त्यस्तो योजना सञ्चालन िनिको मनममत्त नेपाल सरकारले

सरकारद्वारा व्यवस्स्थत वन, सं रस्ित वन, सामुदावयक वन, कबुमलयती
वन वा धाममिक वनको कुनै भाि प्रयोि िनि स्वीकृमत ददन
सक्नेी ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वनको प्रयोि िनि स्वीकृमत

ददाँदा कुनै व्यस्तिप वा समुदायलाई कुनै हामन नोक्सानी हुने भोमा

श्री ५ को सरकारले तत्सभबन्धमा उपयुतिप व्यवस्था िरर ददनु
पनेी ।

६९. प्राववमधक सहयोि ददनेाः कुनै उपभोतिपा समूह, पट्टावाला, धाममिक

मनकाय, समूह वा समुदाय वा मनजी वनको धनीले सामुदावयक वन,
कबुमलयती वन, धाममिक वन वा मनजी वनको ववकास र सं रििको

लामि कुनै प्राववमधक सहयोि माि िरे मा सभबस्न्धत स्जल्ला वन
अमधकृतले

सक्नेी ।

त्यस्तो

प्राववमधक

सहयोि

उपलब्ध

िराई

ददन

७०. वन िेरमा प्रवेश मनर्ेधाः (१) वन सं रििको दृवष्टकोिबाट

आवश्यक दे स्खोमा तोवकोको अमधकृतले राविय वन वा सं रस्ित

वनको सभपूिि भाि वा कुनै भािमा मनस्ित समयको लामि सूचना
प्रकास्शत िरी प्रवेश मनर्ेध िनि सक्नेी ।

तर तोवकोको अमधकृतले तोवकददोको बाटोबाट आवत

जावत िनि यसले कुनै प्रमतबन्ध लिाोको मामनने ीै न ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनर्ेध िरे को िेरमा मनर्ेधाज्ञा

उल्लङ्घन िरी प्रवेश िनेलाई पााँच सय रुपैयााँसभम जररबाना वा
ोक मवहनासभम कैद वा दुवै सजाय हुनेी ।

७१. असल

मनयतले

काम

िरे कोमा

बचाउाः

यस

ऐनले

ददोको

अमधकारको प्रयोि असल मनयतले िरे कोमा कुनै पमन सरकारी
कमिचारी व्यस्तिपित तवरले उत्तरदायी हुने ीै न ।

७२. मनयम बनाउने अमधकाराः यस ऐनका ववमभन्न पररच्ीे दमा उल्लेस्खत

उद्देश्य पूमति िनिको लामि श्री ५ को सरकारले आवश्यक
मनयमहरु बनाउन सक्नेी ।

७३. बास्झोमा िनेाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेका मनयमहरुमा
ले स्खोकोमा सोही बमोस्जम र अरुमा प्रचमलत कानून बमोस्जम
हुनेी ।

७४. खारे जी र बचाउाः (१) दे हायका ऐनहरु खारे ज िररोका ीन्ाः–
(क) वन ऐन, २०१८
(ख)

वन सं रिि (ववशेर् व्यवस्था) ऐन, २०२४

ु न्दा अस्घ वन ऐन, २०१८ र वन
(२) यो ऐन प्रारभभ हुनभ

सं रिि (ववशेर् व्यवस्था) ऐन, २०२४ र उतिप ऐन बमोस्जम
बनाइोको मनयम वा मनकामलोको आदे श अन्तिित िररोको काम
यसै ऐन अन्तिित भो िरे को मामननेी ।
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