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केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

       २०७५।११।१९ 

 

संवत ्२०७५ को ऐन नं. २८ 
केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गनइ बनेको ऐन 

प्रस्तवना: प्रचमलत नेपाल ऐनमा समसामययक सधुार गनइ केही नेपाल 
ऐनलार्इ संशोधन गनइ वाञ्छनीय भएकोले, 
 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रार्भ: (१) यस ऐनको नाम "केही नपेाल ऐन 
संशोधन गने ऐन, २०७५" रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रार्भ हनुेछ । 

..................................................................... 
१४. वन ऐन, २०४९ मा संशोधन: वन ऐन, २०४९ को,- 

(१) दफा २ को,- 

(क) खण्ड (ठ) मा रहेका "वन तथा भ-ूसंरिण 
मन्रालय" भने्न शब्दहरुको सट्टा "वन तथा 
वातावरण मन्रालय" भने्न शब्दहरु राक्षखएका 
छन ्। 

(ख) खण्ड (ठ) पमछ देहायको खण्ड (ठ१) थयपएको 
छ:- 

"(ठ१) "प्रदेश मन्रालय" भन्नाले प्रदेश 
सरकारको वन स्बन्धी यवषय हेने 
मन्रालय स्झन ुपछइ ।"   
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(ग) खण्ड (ड) मा रहेका "वन यवभाग" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "वन तथा भ-ूसंरिण यवभाग" 
भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(घ) खण्ड (ड१) को सट्टा देहायको खण्ड (ड१) 
राक्षखएको छ:- 

"(ड१) “प्रदेश वन मनदेशक” भन्नाले प्रदेशको 
वन मनदेशनालयको प्रमखु स्झन ु
पछइ।" 

(ङ) खण्ड (ड१) पमछ देहायको खण्ड (ड२) 
थयपएको छ:- 
"(ड२) “मनदेशनालय” भन्नाले प्रदेशको वन 

स्बन्धी यवषय हेने प्रदेश वन 
मनदेशनालय स्झन ुपछइ।" 

(च) खण्ड (ढ) को सट्टा देहायको खण्ड (ढ) 
राक्षखएको छ:- 

"(ढ) “मडमभजनल वन अमधकृत” भन्नाले 
मडमभजन वन कायाइलयको प्रमखु स्झन ु
पछइ ।" 

(छ) खण्ड (ण) को सट्टा देहायको खण्ड (ण) 
राक्षखएको छ:- 

"(ण) “वन अमधकृत” भन्नाले मन्रालय, प्रदेश 
मन्रालय, यवभाग, मनदेशनालय, र 
अन्तगइतका कायाइलयहरुमा खयिएका 
सबै तहका राजपरांयकत प्रायवमधक 
कमइचारीहरु स्झन ुपछइ।" 
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(२) दफा ३ मा रहेका "स्बक्षन्धत क्षजलालाको" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "स्बक्षन्धत मडमभजन वन कायाइलयको 
अमधकारिेर मभर पने" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(३) दफा ९ को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) 
राक्षखएको छ:- 

"(च)  क्षजलालाक्षस्थत नापी कायाइलयका 
प्रमखु     – सदस्य" 

(४) दफा २० को,- 
(क)  उपदफा (३) मा रहेका "आ-आफ्नो क्षजलालामा" 

भने्न शब्दहरुको सट्टा "आफ्नो मडमभजन वन 
कायाइलयको अमधकार िेरमा" भने्न शब्दहरु 
राक्षखएका छन ्। 

(ख) ठाउँ ठाउँमा रहेका "यवभाग" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्रदेश मन्रालय" भने्न शब्दहरु राक्षखएका 
छन ्। 

(५) दफा २४ ठाउँ ठाउँमा रहेका "यवभाग" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्रदेश मन्रालय" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(६) दफा २४क. मा रहेका "नेपाल सरकार" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सरकार" भने्न शब्दहरु 
राक्षखएका छन ्। 

(७)  दफा २४ख. को ठाउँ ठाउँमा रहेका "यवभाग" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश मन्रालय" भने्न शब्दहरु 
राक्षखएका छन ्। 

(८) दफा ३१ को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) 
राक्षखएको छ:- 

"(च) गररबीको रेखाममुन रहेका जनताको गररबी 
न्यूनीकरण गनइ वनको संरिण र यवकास हनु े
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गरी मडमभजन वन कायाइलय माफइ त तोयकए 
बमोक्षजम आय आजइनका कायइक्रम सञ्चालन   
गनइ ।" 

(९) दफा ३२ को,- 
(क)  उपदफा (२) मा रहेका "यवभाग माफइ त" भने्न 

शब्दहरुको सट्टा "मनदेशनालय माफइ त" भने्न 
शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(ख) उपदफा (३) मा रहेका "यवभाग माफइ त िेरीय 
वन मनदेशकलार्इ ददनेछ" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"यवभाग माफइ त प्रदेश मन्रालयलार्इ ददनेछ र 
प्रदेश मन्रालयले सोको जानकारी 
मनदेशनालयलार्इ ददनछे।" भने्न शब्दहरु 
राक्षखएका छन ्। 

(१०) दफा ४८क. को उपदफा (२) मा रहेका "क्षजलाला 
मभरको" भने्न शब्दहरुको सट्टा "मडमभजन वन 
कायाइलयको अमधकारिेरको" भने्न शब्दहरु राक्षखएका 
छन ्। 

(११) दफा ६० को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा 
(१) राक्षखएको छ:- 

"(१) यस ऐन बमोक्षजम सजाय हनुे कसूर 
स्बन्धी मदु्दाको तहयककात नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कमइचारीले 
गनेछ र मदु्दा हेने अमधकारी समि मदु्दा दायर     
गनेछ ।" 

(१२) दफा ६५ को,- 
(क)  उपदफा (१) मा रहेका "क्षजलाला वन 

अमधकृतले" भने्न शब्दहरुको सट्टा "नेपाल 
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सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेको नेपाल वन सेवाको अमधकृतले" भने्न 
शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(ख) ठाउँ ठाउँमा रहेका "क्षजलाला वन अमधकृतले" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "मदु्दा हेने अमधकारीले" 
भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(१३) दफा ६६ पमछ देहायको दफा ६६क. थयपएको छ:- 
"६६क. वन यवकास कोषः (१) नपेाल सरकारले यस 

ऐनको उद्देश्य कायाइन्वयन गनइ, वनको संरिण र 
स्वर्द्इन गनइ एवं अन्य प्रबइर्द्इनात्मक कायइको 
लामग एक वन यवकास कोषको स्थापना गनइ 
सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कोषमा 
देहायका रकमहरु रहनेछनः्- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थामनय तहबाि प्राप्त रकम, 

(ख) कुनै व्यक्षि  वा संस्थाबाि प्राप्त 
रकम, 

(ग) यवदेशी सरकार, अन्तराइयिय संघ, 

संस्था वा व्यक्षि बाि सहयोग वा 
ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, 

(घ) वन िेरको वन पैदावर 
मबक्रीबाि प्राप्त रकम र वन िेर 
अन्य प्रयोजनको लामग ददए 
वापत प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाि प्राप्त रकम। 
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) 
बमोक्षजम कुनै रकम प्राप्त गदाइ नेपाल सरकार, 

अथइ मन्रालयको पूवइ स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

(४) वन यवकास कोषको रकम कुनै 
“क” वगइको वाक्षणज्य बैंकमा खाता खोली ज्मा 
गररनेछ ।              

(५) कोषको लेखा परीिण महालेखा 
परीिकबाि हनुेछ । 

(६) कोष स्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोयकए बमोक्षजम हनुेछ ।" 

(१४) दफा ६८ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा 
(१) राक्षखएको छ:- 

"(१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापमन रायिय प्राथममकता प्राप्त योजना, 
लगानी बोडइबाि लगानी स्वीकृत भएको योजना, रायिय 
गौरवका आयोजना वा रायिय प्राथममकता प्राप्त यवद्यतु 
प्रशारण लाईन यवस्तार स्बन्धी योजना सञ्चालन गनइ 
वनको प्रयोग गनुइ बाहेक अन्य कुनै पमन यवकलाप 
नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाइ वातावरणमा 
उलालेखनीय प्रमतकूल असर नपने भएमा त्यस्तो योजना 
सञ्चालन गनइको मनममत्त नपेाल सरकारले सरकारद्वारा 
व्यवक्षस्थत वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, सामदुाययक 
वन, कबमुलयती वन वा धाममइक वनको कुनै भाग प्रयोग 
गनइ स्वीकृमत ददन सक्नेछ। यसरी वन िेर प्रयोग गनइ 
ददए वापत मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले रकम वा 
सट्टा जग्गा मलन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गनइ 
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ददए वापत प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोक्षजमको कोषमा 
ज्मा गररनेछ ।" 

(१५) दफा ७२क. को सट्टा देहायको दफा ७२क. राक्षखएको 
छ:- 

"७२क. कायइयवमध, मनदेक्षशका तथा मापदण्ड बनाउन 
सक्नेः यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगइत बनेको 
मनयमावलीको कायाइन्वयन गनइ मन्रालयले 
कायइयवमध, मनदेक्षशका तथा मापदण्ड बनाई लागू 
गनइ सक्नेछ।" 

(१६) ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरुको सट्टा 
देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ:- 

(क) “र्लाका वन कायाइलय” को सट्टा “सव मडमभजन 
वन कायाइलय”, 

(ख) “क्षजलाला वन कायाइलय” को सट्टा “मडमभजन वन 
कायाइलय”, 

(ग) “क्षजलाला वन अमधकृत” को सट्टा “मडमभजनल वन 
अमधकृत”, 

(घ) “िेरीय वन मनदेशक” को सट्टा “प्रदेश वन 
मनदेशक”  र 

(ङ) “िेरीय वन मनदेशनालय” को सट्टा 
“मनदेशनालय”। 


