वन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३

नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालय
मसंहदरबार, काठमाडौं

वन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत
२०७३।७।२९

सं वत् २०७३ को ऐन नं.१९

वन ऐन, २०४९ लार्इ सं शोधन गनइ बनेको ऐन

प्रस्तावनााः वन ऐन, २०४९ लार्इ सं शोधन गनइ वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको सं ववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको

व्यवस्थावपका-सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

२.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “वन (दोस्रो
सं शोधन) ऐन, २०७३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा सं शोधन: वन ऐन, २०४९

(यसपमछ "मूल ऐन" भमनएको) को प्रस्तावनामा रहेका "सं रजित

वन," भन्ने शब्दहरुको सट्टा "चकला वन, सं रजित वन, साझेदारी
३.

वन," भन्ने शब्दहरु राजएएका छन् ।

मूल ऐनको दफा २ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २ को,(१)

एण्ड (क) मा रहेको "रुएहरुले" भन्ने शब्दको सट्टा

(२)

एण्ड (क) पमछ दे हायको एण्ड (क१) थवपएको छ:-

"रुएहरु वा बुट्यानले " भन्ने शब्दहरु राजएएका छन् ।
(क१) “वन

िेर” भन्नाले

मनिी

स्वाममत्वको

हक

भोगको र प्रचमलत कानूनले अन्यथा व्यवस्था
गरे को बाहेकको वन मसमाना लगार्एको वा

नलगार्एको वनले घेररएको वा वन मभर रहेको

घााँसे मैदान, एकइ, वहउाँले ढाकेको वा नढाकेको
नाङ्गो पहाड, बाटो, पोएरी, ताल तलै या, मसमसार,
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नदी, एोलानाला, बगर, पती वा ऐलानी िग्गाले
(३)

ओगटे को िेर सम्झनु पछइ ।"

एण्ड (ग) को उपएण्ड (२) को सट्टा दे हायको
उपएण्ड (२) राजएएको छ:"(२)

रुए, मबरुवा, पात, डााँठ, फल, बीि, फूल,
भूवा,

िरा,

गानो,

बोक्रा,

गमरे िीन

लोहवान, िङ्गली िडीबुटी, वनस्पमत तथा
(४)

मतनका ववमभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, वा "

एण्ड (ग) पमछ दे हायको एण्ड (ग१) थवपएको छ:"(ग१) “वातावरणीय
पाररजस्थमतकीय

सेवा”

भन्नाले

प्रणालीबाट

प्राप्त

वन

िेरको

हुने

दे हाय

बमोजिमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभ
सम्झनु पछइाः–
(१)
(२)

काबइन सजिती,

िैववक ववववधताको सं रिण,

(३) िलचक्र प्रणाली,
(४)
(५)
(५)

पयाइपयइटन,

तोवकए बमोजिमको अन्य लाभ ।"

एण्ड (च) पमछ दे हायको एण्ड (च१) थवपएको छ:-

"(च१) “चकला वन” भन्नाले दफा २०क. बमोजिम
व्यवस्थापन

गररने

कम्तीमा

पााँचसय

हेक्टर

िेरफल भएको सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको
(६)

कुनै भाग सम्झनु पछइ ।"

एण्ड (छ) पमछ दे हाय बमोजिमका एण्ड (छ१) र
(छ२) थवपएका छन्:-

"(छ१) “साझेदारी वन” भन्नाले पररच्छे द–४क. बमोजिम
जिल्ला

वन
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कायाइलय,

स्थानीय

तह

र

उपभोक्ताको

साझेदारीमा

व्यवस्थापन

गररने

राविय वनको कुनै भाग सम्झनु पछइ ।
(छ२)

“साझेदारी वन उपभोक्ता समूह” भन्नाले दफा
२४घ. बमोजिम गठन भएको साझेदारी वन

(७)

४.

उपभोक्ता समूह सम्झनु पछइ ।"

एण्ड (ड) पमछ दे हायको एण्ड (ड१) थवपएको छ:"(ड१) "िेरीय

वन

मनदे शक"

भन्नाले

िेरीय

मनदे शनालयको प्रमुए सम्झनु पछइ ।"

वन

मूल ऐनको दफा १६ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १६ को
उपदफा (२) पमछ दे हायको उपदफा (२) थवपएको छ:"(२क) उपदफा

(२)

बमोजिम

दताइ

बदर

िग्गाको लगतकट्टा गनइ जिल्ला वन अमधकृतले

भएको

सम्बजन्धत

मालपोत कायाइलयलाई ले एी पठाउनु पनेछ । त्यसरी ले एी
आएको सात ददनमभर मालपोत कायाइलयले लगतकट्टा गरी सोको
५.

िानकारी सम्बजन्धत जिल्ला वन कायाइलयलाई ददनु पनेछ ।"

मूल ऐनको दफा २० मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २० को
उपदफा (१) र (२) को सट्टा दे हाय बमोजिमका उपदफा (१)
र उपदफा (२) राजएएका छन्:"(१)

सरकारद्वारा

व्यवजस्थत

वनको

व्यवस्थापनको

लामग जिल्ला वन कायाइलयले तोवकए बमोजिम कायइयोिना तयार

गरी स्वीकृमतको लामग िेरीय वन मनदे शनालय माफइत ववभागमा पेश
गनुइ पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको कायइयोिनामा

कुनै हेरफेर गनइ आवश्यक दे एेमा ववभागले त्यस्तो कायइयोिना

िेरीय वन मनदे शनालयमा वफताइ पठाउन सक्नेछ र िेरीय वन
मनदे शनालयले

आवश्यक

हेरफेर

गरी

आफ्नो

राय

पठाएपमछ सो कायइयोिना ववभागले स्वीकृत गनेछ ।"
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सवहत

६.

मूल ऐनमा दफा २०क. थप: मूल ऐनको दफा २० पमछ
दे हायको दफा २०क. थवपएको छ:"२०क. चकला

वनाः

(१)

वनको

उत्पादकत्व

वृवि

गने

प्रयोिनको लामग सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको कुनै

भागलाई नेपाल सरकारले मसमाङ्कन गरी चकला वनको
रुपमा व्यवस्थापन गनइ सक्नेछ ।
चकला

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन गररने
वन

नेपाल

सरकारले

तोवकए

बमोजिम

प्रमतस्पधाइको आधारमा तोवकएको अवमधको लामग मनिी
िेरसाँगको

सक्नेछ ।
वनको

साझेदारीमा

समेत

व्यवस्थापन

गनइ

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम चकला
व्यवस्थापनको

लामग

दफा

२०

कायइयोिना स्वीकृत गरी लागू गनुइ पनेछ ।

बमोजिम

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनिी िेरसाँगको

साझेदारीमा व्यवस्थापन गररएको चकला वनको लागत
तथा वन पैदावारको बााँडफााँट तोवकए बमोजिम हुनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम मनिी िेरसाँग

साझेदारीमा व्यवस्थापन गररएको चकला वन त्यस्तो
अवमध समाप्त भए पमछ तोवकए बमोजिम मनाःशुल्क नेपाल
७.

सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ ।"

मूल ऐनको दफा २१ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २१ मा
दे हायको प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश थवपएको छ:-

"तर मन्रालयबाट स्वीकृत कायइववमधको अधीनमा रही

वैज्ञामनक अध्ययन वा अनुसन्धान गनइ बाधा परे को मामनने
छै न ।"
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८.

मूल ऐनको दफा २२ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २२ को
उपदफा

(२)

मा

रहेका

"तोवकएको

अमधकारीले"

भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "तोवकएको मनकाय वा अमधकारीले " भन्ने
९.

शब्दहरु राजएएका छन्।

मूल ऐनको दफा २४ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २४ को
सट्टा दे हायको दफा २४ राजएएको छ:"२४.

सं रजित वनको कायइयोिनााः (१) सं रजित वनमा गररने

वन सम्बन्धी कायइहरुको व्यवस्थापनको लामग जिल्ला

वन कायाइलयले तोवकए बमोजिम कायइयोिना तयार गरी

िेरीय वन मनदे शनालय माफइत ववभाग समि पेश गनुइ
पनेछ ।

(२)
कायइयोिनामा
ववभागले

उपदफा
कुनै

िेरीय

वन

(१)

हेरफेर

बमोजिम

गनइ

पेश

आवश्यक

मनदे शनालयमा

वफताइ

भएको

दे एेमा

पठाउन

सक्नेछ र िेरीय वन मनदे शनालयले आवश्यक हेरफेर
गरी आफ्नो राय सवहत पठाएपमछ सो कायइयोिना
ववभागले स्वीकृत गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको

कायइयोिना जिल्ला वन अमधकृतले लागू गनेछ ।
भए

(४) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जएएको

तापमन

व्यवस्थापन

सं रजित

प्रणाली

वन

िेरमभर

अन्तगइतका

वनको

रहेका

अन्य

व्यवस्थापन

उपदफा (१) बमोजिमको कायइयोिना अनुरुप नै गनुइ
पनेछ ।"

१०. मूल ऐनमा पररच्छे द-४क. थप: मूल ऐनको पररच्छे द-४ पमछ
दे हायको पररच्छे द-४क. थवपएको छ:"पररच्छे द–४क.
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साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था

२४क. साझेदारी वनाः नेपाल सरकारले दे हायका उद्देश्यहरुको
लामग

सरकारद्वारा

व्यवजस्थत

कुनै

वनको

भागलाई

जिल्ला वन कायाइलय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको
साझेदारीमा तोवकए बमोजिम व्यवस्थापन गनइ सक्नेछाः-

(क) वनको ववकास र ददगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय
तथा राविय अथइतन्रमा टे वा पुर्याउन,

(ए) वन

िेरबाट

सं रिणको

टाढा

कायइमा

रहेका

उपभोक्तालाई

सहभागी

गराई

वन

त्यस्ता

उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूमतइको व्यवस्था
गनइ,
(ग)
(घ)

वन िेरको उत्पादकत्वमा अमभवृवि गनइ,

िैववक ववववधता तथा िलाधार िेरको सं रिण र
सम्विइन गनइ,

(ङ)

स्थानीय

ल्याउन ।

िनताको

जिववको

पािइनमा

सुधार

२४ए. साझेदारी वनको कायइयोिनााः (१) साझेदारी वनको

व्यवस्थापनको लामग जिल्ला वन कायाइलयले तोवकए

बमोजिम कायइयोिना तयार गरी स्वीकृमतको लामग िेरीय
वन मनदे शनालय माफइत ववभागमा पेश गनुइ पनेछ ।
(२)
कायइयोिनामा

उपदफा
कुनै

(१)

हेरफेर

बमोजिम

गनइ

पेश

आवश्यक

भएको

दे एेमा

ववभागले त्यस्तो कायइयोिना िेरीय वन मनदे शनालयमा
वफताइ पठाउन सक्नेछ र िेरीय वन मनदे शनालयले

आफ्नो राय सवहत आवश्यक हेरफेर गरी पठाएपमछ सो
कायइयोिना ववभागले स्वीकृत गनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको

कायइयोिना जिल्ला वन अमधकृतले लागू गनेछ ।

२४ग. साझेदारी वनको वन
ववतरणाः

(१)

पैदावार उपयोग तथा मबक्री

साझेदारी

वनबाट

उत्पाददत

काठ

दाउराको हकमा सबै गुणस्तर (ग्रेमडङ) को आधारमा
चालीस प्रमतशत नेपाल सरकारको, दश प्रमतशत स्थानीय
तहको

र

पचास

प्रमतशत

साझेदारी

समूहको हुनेछ र गैह्रकाष्ठ वन
तोवकए बमोजिम बााँडफााँट हुनेछ ।

वन

उपभोक्ता

पैदावारको हकमा

(२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी

वन व्यवस्थापन कायइयोिनाको कायाइन्वयनबाट प्राप्त हुने

वन पैदावार आन्तररक एपतको लामग प्राथममकता ददई
बााँकी रहेको वन पैदावार मार समूह बावहर पठाउने
गरी छु ट्याउन सक्नेछ ।

(३) साझेदारी वनबाट साझेदारी वन उपभोक्ता

समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार मबक्री ववतरणबाट प्राप्त
रकम मध्ये साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले बढीमा दश
प्रमतशत

प्रशासमनक

कायइमा,

चालीस

प्रमतशत

कायइयोिनाले मनददइष्ट गरे को वन व्यवस्थापन कायइमा र

बााँकी पचास प्रमतशत तोवकए बमोजिम गररबी मनवारण,

सामुदावयक ववकास र स्थानीय तहको ववकासमा एचइ
गनइ सक्नेछ ।

२४घ. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गनइ सक्नेाः (१)
साझेदारी वनको ववकास र सं रिणको लामग उपभोक्ताको
तफइबाट आवश्यक व्यवस्था गनइ एवम् त्यस्तो वनबाट

उपभोक्तालाई प्राप्त हुने वन पैदावारको उपयोग गनइ
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सम्बजन्धत उपभोक्ताहरुले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह
गठन गनइ सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको साझेदारी वन

उपभोक्ता

समूह

सम्बन्धमा

पररच्छे द–९

बमोजिमको

व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (मुटावटस मुटाजण्डस) सवहत
११.

लागू हुनेछ ।"

मूल ऐनको दफा ३० मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३० को
अन्त्यमा दे हायको प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश थवपएको छ:-

"तर गररबीको रे एामुमन रहेका समुदायलाई त्यस्तो

राविय वनको कुनै भाग कबुमलयती वनको रुपमा प्रदान गनइ यस
१२.

दफाले बाधा पुर्याएको मामनने छै न ।"

मूल ऐनमा दफा ३०ए. थप: मूल ऐनको दफा ३०क. पमछ
दे हायको दफा ३०ए. थवपएको छ:-

"३०ए. वन उद्यम तथा पयाइपयइटन कायइक्रम सिालन गनइ
सक्नेाः सामुदावयक वन उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन
कायाइलयमा दताइ गरी स्वीकृत कायइयोिनाले मनददइष्ट
गरे का वन उद्यम तथा पयाइपयइटन कायइक्रम सिालन
१३.

गनइ सक्नेछ ।"

मूल ऐनको दफा ३१ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३१ को
एण्ड (ङ) पमछ दे हायको एण्ड (च) थवपएको छ:"(च)

गररबीको

रे एामुमन

रहेका

िनताको

गररबी

न्यूनीकरण गनइ वनको सं रिण र ववकास हुने

गरी तोवकए बमोजिम आय आिइन हुने कायइक्रम
१४.

सिालन गनइ ।"

मूल ऐनमा दफा ३१क. थप: मूल ऐनको दफा ३१ पमछ
दे हायको दफा ३१क. थवपएको छ:-
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"३१क. सं रिण गरे वापतको वहस्सा ददर्नेाः दफा ३१ को एण्ड
(च) बमोजिम प्रदान गररएको कबुमलयती वनमा नेपाल
सरकारको स्वाममत्वमा रहेका रुएहरुको सं रिण गरे

वापत सोबाट प्राप्त हुने आयको तोवकए बमोजिमको
१५.

वहस्सा कबुमलयती वन समूहलाई ददर्नेछ ।"

मूल ऐनको दफा ३२ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३२ को
उपदफा (४) पमछ दे हाय बमोजिमका उपदफा (५) र (६)
थवपएका छन्:-

"(५) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जएएको भए

तापमन गररबीको रे एामुमन रहेका समुदायले कबुमलयती वनका

लामग उपदफा (१) बमोजिमका वववरण एुलाई जिल्ला वन
अमधकृत समि मनवेदन ददनु पनेछ ।

तर यसरी मनवेदन ददने समुदायले आमथइक सम्भाव्यता

प्रमतवेदन पेश गनुइ पने छै न ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै मनवेदन पनइ आएमा

जिल्ला वन अमधकृतले आवश्यक िााँचबुझ गरी त्यस्तो वन
कबुमलयती वनको रुपमा प्रदान गनइ उपयुक्त दे एेमा सोको मनणइय

गरी मनवेदकलाई पट्टा ददनु पनेछ । यसरी प्रदान गररने

कबुमलयती वनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायइयोिना जिल्ला वन
१६.

अमधकृतले स्वीकृत गनइ सक्नेछ ।"

मूल ऐनको दफा ३३ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३३ को
उपदफा (२) पमछ दे हाय बमोजिमका उपदफा (३) र (४)
थवपएका छन्:-

"(३) उपदफा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा ले जएएको

भए तापमन दफा ३२ को उपदफा (६) बमोजिम प्रदान गररएको

कबुमलयती वनको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था
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भएमा जिल्ला वन अमधकृतले त्यस्तो पट्टा एारे ि गरी कबुमलयती
वन वफताइ मलने मनणइय गनइ सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको मनणइय उपर जचत्त नबुझ्ने

समुदायले िेरीय वन मनदे शक समि उिुर गनइ सक्नेछ ।

त्यस्तो उिुरीमा िेरीय वन मनदे शकले गरे को मनणइय अजन्तम
१७.

हुनेछ ।"

मूल ऐनमा दफा ३४क. थप: मूल ऐनको दफा ३४ पमछ
दे हायको दफा ३४क. थवपएको छ:-

"३४क. कायइयोिना ववपरीत गनेलाई सिायाः कबुमलयती वनमा
कसै ले कायइयोिना ववपरीतको कुनै काम गरे मा वा

वनमा हानी नोक्सानी पुर्याउने कायइ गरे मा त्यस्तो कायइ
गने व्यजक्त वा समुदायलाई अन्य राविय वनमा कसूर
१८.

१९.

गरे सरह सिाय हुनेछ ।"

मूल ऐनको दफा ६७ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ६७ मा
रहेको "बमोजिमको" भन्ने शब्द पमछ "चकला वन, सं रजित वन,
साझेदारी वन," भन्ने शब्दहरु थवपएका छन् ।

मूल ऐनमा दफा ६७क. र ६७ए. थप: मूल ऐनको दफा ६७
पमछ दे हाय बमोजिमका दफा ६७क. र ६७ए. थवपएका छन्:-

"६७क. रुए भएको वन िेरमा बसोबास वा पुनवाइस नगररनेाः

(१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा लेजएएको भए
तापमन रुए भएको कुनै पमन वन िेर बसोबास वा
पुनवाइसको लामग प्रयोग गररने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जएएको

भए तापमन ववपद् प्रभाववत व्यजक्त वा राविय गौरवको

आयोिना सिालन गदाइ त्यस्तो िेरमा बसोबास गरे का

व्यजक्तलाई पुनस्थाइपनाको लामग त्यस्तो िेर प्रयोग गनुइ
पने भएमा नेपाल सरकारले स्पष्ट कायइयोिना सवहत
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मनणइय गरी त्यस्तो िेर बसोबास र पुनवाइसको लामग
प्रयोग गनइ सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बसोबास र पुनवाइस

गररएका िग्गाहरुमा त्यस्तो िग्गा प्रदान गदाइको बएत
दे जए नै रहेका रुएहरु नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा
रहनेछन् । त्यस्ता रुएहरु नेपाल सरकारले यथासम्भव
चााँडो हटाउनु पनेछ ।
(४)
अमधकार

व्यजक्तलाई
हुनेछ ।

प्राप्त

उपदफा

(३)

अमधकारीको

राविय

वनमा

मा

उजल्लजएत

र्िाित

कसूर

गरे

बेगर

सरह

रुएहरु
हटाउने
सिाय

६७ए. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनाः वनबाट प्राप्त हुने
वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश

२०.

सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजिम हुनछ
े ।"

मूल ऐनमा दफा ७१क., ७१ए., ७१ग. र ७१घ. थप: मूल

ऐनको दफा ७१ पमछ दे हाय बमोजिमका दफा ७१क., ७१ए.,
७१ग. र ७१घ. थवपएका छन्:-

"७१क. सुराकीलाई पुरस्कार ददनेाः यस ऐन बमोजिमको कसूर
हुन लागेको सुराक ददने वा अपराधी पक्राउ गनइ सहयोग
गने सं स्था वा व्यजक्तलाई कसूरदारलाई हुने िररबानाको
दश प्रमतशत पुरस्कार स्वरुप ददर्नेछ ।

७१ए. वन्यिन्तुबाट हुने िमत वापत राहत ददर्नेाः तोवकएका
वन्यिन्तुको कारणले कसैको धनिनको िमत भएमा
त्यस्तो िमत वापत तोवकए बमोजिम पीमडतलाई राहत
ददर्नेछ ।

७१ग. उिार केन्र स्थापना गनइ सक्नेाः समस्याग्रस्त, नरभिी,

घार्ते र टु हरु ा वन्यिन्तु तथा पंिीको उिारका लामग
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तोवकए बमोजिम उिार केन्रको स्थापना गरी सिालन
गनइ सवकनेछ ।

७१घ. अमधकार प्रत्यायोिनाः कुनै मनकाय वा अमधकारीले यस

ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकार आफू मातहतको

कुनै मनकाय वा अमधकारीले प्रयोग गनइ पाउने गरी
प्रत्यायोिन गनइ सक्नेछ ।

तर मुद्दाको कारबाही र वकनारा गने यस ऐन

२०.

बमोजिमको अमधकार प्रत्यायोिन हुने छै न ।"

मूल ऐनमा दफा ७२क. थप: मूल ऐनको दफा ७२ पमछ
दे हायको दफा ७२क. थवपएको छ:-

"७२क. कायइववमध तथा मनदे जशका बनाउन सक्नेाः यस ऐन तथा

यस ऐन अन्तगइत बनेको मनयमावलीको कायाइन्वयन गनइ
मन्रालयले कायइववमध तथा मनदे जशका बनाई लागू गनइ

२१.

सक्नेछ।"

एारे िी: मूल ऐनको दफा ४० एारे ि गररएको छ ।
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