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७. मलुकुी संहहता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गने ऐन, 
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२०४९ सालको ऐन नं. ४९ 

 ................ 
वन जङ्गलको संरक्षण र सवु्यवस्था गनइ बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः सवइसाधारण जनताको आधारभतू आवश्यकता पूरा गनइ, 
सामाजजक तथा आमथइक हवकास गनइ तथा स्वस्थ वातावरणको प्रवर्द्इन गनइ 
र राहिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवजस्थत वन, चकला वन, संरजक्षत वन, 

                                                           
  यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेजख लागू भएको  ।   

  यो ऐन संवत ्२०७५ साल भाद्र १ गतेदेजख लागू भएको  ।   
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  
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सािेदारी वन, सामदुाहयक वन, कबमुलयती वन र धाममइक वनको रुपमा 
व्यवस्थापन गरी वनको हवकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदपुयोग 
गनइ र मनजी वनको संरक्षण र हवकासमा सहयोग परु् याउन न वाछनीनीय 
भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर हवक्रम शाहदेवको 
शासनकालको एक्कार्सौं वर्इमा संसदले यो ऐन बनाएकोी । 

पररच्ीेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “वन ऐन, २०४९” 

रहेको ी । 

  (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाजशत गरी तोहकददएको मममत देजख प्रारम्भ हनुेी ।  

२. पररभार्ााः हवर्य वा प्रसङ्गले अको अथइ नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क) “वन” भन्नाले पूणइ वा आजंशक रुपमा रुखहरु वा 
बटु्यानले ढाहकएको के्षर सम्िन ुपीइ । 

(क१)“वन क्षेर” भन्नाले मनजी स्वाममत्वको हक भोगको र 
प्रचमलत कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको 
वन मसमाना लगार्एको वा नलगार्एको वनले 
घेररएको वा वन मभर रहेको घााँसे मैदान, खकइ , हहउन ाँले 
ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल 
तलैया, मसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पती वा ऐलानी 
जग्गाले ओगटेको के्षर सम्िन ुपीइ । 

                                                           
  यो ऐन मममत २०५१ साल चैर २० गते देजख प्रारम्भ हनु े गरी तोहकएको (नेपाल राजपर 

मममत २०५१।१२।२०) । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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 (ख) “वन मसमाना जचन्ह” भन्नाले राहिय वनको मसमाना 
ीुट्याउन न लगार्एको काठ, ढुङ्गा, मसमेन्ट वा अरु कुनै 
वस्तकुो खम्बा वा जचन्हपट सम्िन ु पीइ र सो 
शब्दले प्रचमलत कानून बमोजजम जग्गा नापजााँच गरी 
तयार गरेको नक्सामा अहित वन मसमाना जचन्ह 
समेतलाई जनाउन नीे । 

(ग) “वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहेको वा पार्एको वा 
वनबाट ल्यार्एको देहायको पैदावार सम्िन ुपीइाः– 

(१) काठ, दाउन रा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, 

बोक्रा, लाहा, हपपला, हपपली, वा  

(२)  रुख, मबरुवा, पात, डााँठ, फल, बीज, फूल, भवूा, 
जरा, गानो, बोक्रा, गमरेजीन लोहवान, जङ्गली 
जडीबटुी, वनस्पमत तथा मतनका हवमभन्न भाग वा 
सूक्ष्म अङ्ग, वा  

 (३) चट्टान, माटो, ढुङ्गा, मगट्टी, बालवुा, वा 
(४) पशपुन्ीी, वन्यजन्त ु र पशपुन्ीी वा 

वन्यजन्तकुो आखेटोपहार । 

(ग१)“वातावरणीय सेवा” भन्नाले वन के्षरको पाररजस्थमतकीय 
प्रणालीबाट प्राप्त हनुे देहाय बमोजजमको सेवा र 
सोबाट प्राप्त हनुे लाभ सम्िन ुपीइाः– 

(१)  काबइन सजिती, 
(२)  जैहवक हवहवधताको संरक्षण, 

(३)  जलचक्र प्रणाली, 
(४)  पयाइपयइटन, 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(५)  तोहकए बमोजजमको अन्य लाभ । 

 (घ) “कायइयोजना” भन्नाले वातावरणीय सन्तलुन कायम 
राखी वनको हवकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको 
उन पयोग र मबक्री हवतरण गनइ तयार गररएको र यस 
ऐन बमोजजम स्वीकृत वन सम्बन्धी कायइयोजना 
सम्िन ुपीइ । 

(ङ) “राहिय वन” भन्नाले मनजी वन बाहेक नेपाल ........ 
मभरको वन मसमाना लगार्एको वा नलगार्एको सबै 
वन सम्िन ु पदइी र सो शब्दले वनले घेररएको वा 
वनको ीेउन ीाउन मा रहेको पती वा ऐलानी जग्गा तथा 
वनमभर रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र 
बगर समेतलाई जनाउन ाँी । 

(च) “सरकारद्वारा व्यवजस्थत वन” भन्नाले पररच्ीेद–३ 
बमोजजम नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गने राहिय वन 
सम्िन ुपीइ । 

(च१)“चकला वन” भन्नाले दफा २०क. बमोजजम 
व्यवस्थापन गररने कम्तीमा पााँचसय हेक्टर के्षरफल 
भएको सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको कुनै भाग 
सम्िन ुपीइ । 

 (ी) “संरजक्षत वन” भन्नाले हवशरे् वातावरणीय, वैज्ञामनक वा 
सांस्कृमतक महत्वको ठानी नेपाल सरकारले यो ऐन 
बमोजजम संरजक्षत वनको रुपमा घोहर्त गरेको राहिय 
वन सम्िन ुपीइ । 

                                                           
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(ी१)“सािेदारी वन” भन्नाले पररच्ीेद–४क. बमोजजम 
मडमभजन वन कायाइलय, स्थानीय तह र उन पभोक्ताको 
सािेदारीमा व्यवस्थापन गररने राहिय वनको कुनै 
भाग सम्िन ुपीइ । 

(ी२) “सािेदारी वन उन पभोक्ता समूह” भन्नाले दफा २४घ. 
बमोजजम गठन भएको सािेदारी वन उन पभोक्ता समूह 
सम्िन ुपीइ । 

 (ज) “सामदुाहयक वन” भन्नाले सामहुहक हहतको लामग 
वनको हवकास, संरक्षण र उन पयोग गनइ दफा २५ 
बमोजजम उन पभोक्ता समूहलाई सजुम्पएको राहिय वन 
सम्िन ुपीइ । 

(ि) “कबमुलयती वन” भन्नाले दफा ३१ मा उन ल्लेजखत 
उन द्देश्यहरुको लामग प्रचमलत कानून बमोजजम स्थाहपत 
कुनै संस्था, वन पैदावारमा आधाररत उन द्योग वा 
समदुायलाई दफा ३२ बमोजजम कबमुलयती वनको 
रुपमा प्रदान गररएको राहिय वन सम्िन ुपीइ । 

(ञ) “धाममइक वन” भन्नाले वनको हवकास, संरक्षण र 
उन पयोग गनइ दफा ३५ बमोजजम कुनै धाममइक 
मनकाय, समूह वा समदुायलाई सजुम्पएको राहिय वन 
सम्िन ुपीइ । 

(ट) “मनजी वन” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोजजम कुनै 
व्यजक्तको हक पगु्न े मनजी जग्गामा लगाई हकुाइएको 
वा संरक्षण गररएको वन सम्िन ुपीइ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(ठ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार वन तथा 
वातावरण मन्रालय सम्िन ुपीइ । 

(ठ१) “प्रदेश मन्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकारको वन 
सम्बन्धी हवर्य हेने मन्रालय सम्िन ुपीइ । 

 (ड) “हवभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा भ-ू
संरक्षण हवभाग सम्िन ुपीइ । 

(ड१) “प्रदेश वन मनदेशक” भन्नाले प्रदेशको वन 
मनदेशनालयको प्रमखु सम्िन ुपीइ। 

ड२) “मनदेशनालय” भन्नाले प्रदेशको वन सम्बन्धी हवर्य हेने 
प्रदेश वन मनदेशनालय सम्िन ुपीइ। 

(ढ) “मडमभजनल वन अमधकृत” भन्नाले मडमभजन वन 
कायाइलयको प्रमखु सम्िन ुपीइ । 

(ण) “वन अमधकृत” भन्नाले मन्रालय, प्रदेश मन्रालय, 

हवभाग, मनदेशनालय, र अन्तगइतका कायाइलयहरुमा 
खहटएका सबै तहका राजपरांहकत प्राहवमधक 
कमइचारीहरु सम्िन ुपीइ। 

 (त) “वन सहायक” भन्नाले राजपरअनहित प्राहवमधक 
कमइचारीहरु सम्िन ुपीइ । 

(थ) “समममत” भन्नाले दफा ९ बमोजजम गदठत समममत 
सम्िन ुपीइ । 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा थप । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा थप । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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(द) “उन पभोक्ता समूह” भन्नाले सामदुाहयक वनको व्यवस्था 
तथा उन पयोग गनइ दफा ४२ बमोजजम दताइ भएको 
उन पभोक्ता समूह सम्िन ुपीइ । 

(ध) “वन सम्बन्धी पट्टा” भन्नाले दफा ३२ अन्तगइत प्रदान 
गररएको पट्टा सम्िन ुपीइ । 

(न) “पट्टावाला” भन्नाले दफा ३२ बमोजजम वन सम्बन्धी 
पट्टा प्राप्त गने व्यजक्त सम्िन ुपीइ । 

(प) “औजार” भन्नाले वन के्षरमा आवाद वा खनजोत गनइ 
प्रयोग गररने सबै हकमसमका कृहर् औजार तथा रुख 
हवरुवा ताछ्न,े काट्न,े खकुुरी, बिरो, आरा तथा मेशीन 
समेत सम्िन ुपीइ । 

(फ) “बोि वाहक” भन्नाले गाडा, ट्रक, लहरी, मोटर, टे्रक्टर, 

नाउन , डङु्गा वा वन पैदावार आदद ल्याउन ने यस्तै अन्य 
साधन वा जनावर सम्िन ुपीइ । 

(ब) “चौपाया” भन्नाले जनुसकैु जातको पाल्त ु चारखटेु्ट 
जनावर सम्िन ुपीइ । 

(भ) “टााँचा” भन्नाले काठ वा खडा रुखमा लगार्ने ीाप, 

जचन्ह वा मनशाना सम्िन ुपीइ । 

(म) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन 
अन्तगइत बनकेो मनयमहरुमा तोहकएको वा तोहकए 
बमोजजम सम्िन ुपीइ । 

 

पररच्ीेद –२ 

राहिय वनको सीमा मनधाइरण र अन्य व्यवस्था 
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३. वन मसमानााः मडमभजनल वन अमधकृतले यस पररच्ीेदमा लेजखएका 
कुराहरुका अधीनमा रही सम्बजन्धत मडमभजन वन कायाइलयको 
अमधकारक्षेर मभर पने राहिय वनको मसमाना ीुट्याई वन मसमाना 
जचन्ह लगाउन न सक्नीे । 

४. जग्गा प्राप्त गने सूचनााः (१) दफा ३ बमोजजम राहिय वनको 
मसमाना ीुट्याउन ाँदा सो वन वा त्यसको मसमानाको संरक्षणको 
मनममत्त मडमभजनल वन अमधकृतले सो वनमभरको वा सो वनको 
मसमानासाँग जोमडएको सावइजमनक वा कुनै व्यजक्तको मनजी जग्गा र 
सो जग्गामा बनेको घर, ीाप्रो समेत वनको मसमानामभर पारी 
ीुट्याउन न पने भएमा सोको कारण र त्यस्ता जग्गा प्राप्त गने 
कुराको सावइजमनक सूचना सम्बजन्धत व्यजक्तको घर दैलो र 
गाउन ाँपामलका वा नगरपामलकाको कायाइलय, माल वा मालपोत 
कायाइलयमा र सो जग्गा भएको स्थानमा सबैले देख्न ेगरी टााँस गनुइ 
पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको सूचनामा देहायका कुराहरु 
समेत खलुाउन न ुपनेीाः– 

(क) प्राप्त गररने जग्गा वा घरको के्षरफल र चार 
हकल्ला तथा जग्गाको हकमसम, 

(ख) त्यस्तो जग्गामा हकदैया भएको वा भोगचलन 
गरररहेका सरोकारवाला व्यजक्तहरुले यो सूचना 
टााँस भएको वा जानकारी पाएको मममतले बाटोको 
म्याद बाहेक सत्तरी ददनमभर मडमभजनल वन 
अमधकृत समक्ष आफ्नो हकभोगको प्रमाण सहहत 
क्षमतपूमतइको माग दावी गरी दरखास्त ददन आउन न ु

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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र सो म्यादमभर दरखास्त ददन नआएमा पमी कुनै 
उन जूर लाग्ने ीैन भने्न कुरा । 

५. घर जग्गा प्राप्त गने कुरामा उन जूर गनेाः (१) दफा ४ को उन पदफा 
(१) बमोजजम घर जग्गा प्राप्त गररने कुराको सूचना टााँस भएकोमा सो 
सूचनामा जचत्त नबझु्ने सरोकारवाला व्यजक्तले सो सूचना टााँस 
भएको मममतले बाटोको म्याद बाहेक पैंतीस ददनमभर समममत समक्ष 
उन जूर ददन सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम परेको उन जूरीमा आवश्यक 
जााँचबिु गरी समममतले मनणइय गनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम समममतले गरेको मनणइय उन पर 
जचत्त नबझु्न े व्यजक्तले त्यस्तो मनणइयको सूचना पाएको मममतले 
पैंतीस ददनमभर जजल्ला अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेी । 

६. क्षमतपूमतइ रकमाः (१) यस पररच्ीेद अन्तगइत प्राप्त गररने घर जग्गा 
बापत ददर्ने क्षमतपूमतइको रकम मनधाइरण गदाइ समममतले देहायका 
कुराहरु मबचार गरी मनधाइरण गनुइ पनेीाः– 

(क) दफा ४ को उन पदफा (१) अन्तगइत सूचना जारी 
भएका मममतमा गाउन ाँ बजारमा चलेका दरले सो घर 
जग्गाको मोल, 

(ख) सो जग्गामा भएको खडा बाली र रुख समेत मलन े
भए सरोकारवाला व्यजक्तले व्यहोनुइ पने नोक्सानी, 

(ग) सरोकारवाला व्यजक्तलाई आफ्नो बसोबास वा 
सरोकारको ठाउन ाँ ीोडी अन्त जान कर लागेमा 
त्यसरी जााँदा व्यहोनुइ पने मनामसब माहफकको  

खचइ । 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) उन पदफा (१) बमोजजम क्षमतपूमतइको रकम मनधाइरण 
भएपमी मडमभजनल वन अमधकृतले त्यस्तो रकम मलन आउन न ुभनी 
सरोकारवालालाई सूचना ददन ुपनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजमको सूचना पाएको मममतले पैंतीस 
ददनमभर क्षमतपूमतइको रकममा जचत्त नबझु्ने व्यजक्तले मन्रालय 
समक्ष पनुरावेदन गनइ सक्नेी । त्यस्तो पनुरावेदनमा 
मन्रालयबाट भएको मनणइय अजन्तम हनुेी । 

  (४) उन पदफा (२) बमोजजमको सूचना पाएको वा उन पदफा 
(३) बमोजजम मनणइय भएको मममतले पााँच वर्इमभर उन क्त क्षमतपूमतइको 
रकम मलन नआएमा सो रकम सजित कोर्मा जम्मा हनुीे । 

७. क्षमतपूमतइ ददनाेः दफा ६ को उन पदफा (१) बमोजजम मनधाइरण 
गररएको क्षमतपूमतइको रकम मडमभजनल वन अमधकृतले सरोकारवाला 
व्यजक्तलाई सरकारी कोर्बाट ददन ुपनेी । 

८. जग्गा कब्जामा मलनेाः दफा ६ को उन पदफा (२) बमोजजम 
क्षमतपूमतइको रकम मनधाइरण भएको सूचना ददएपमी उन क्त घर जग्गा 
मडमभजनल वन अमधकृतले कब्जामा मलन सक्नीे र सो मममत देजख 
उन क्त घर जग्गा नेपाल सरकारको हनुेी । 

९. समममतको गठनाः यस पररच्ीेदको प्रयोजनको लामग प्रत्येक 
जजल्लामा देहाय बमोजजमको एक समममत गठन हनुेीाः– 

(क) प्रमखु जजल्ला अमधकारी – अध्यक्ष 

(ख) ......................  
(ग) सम्बजन्धत गाउन ाँ कायइपामलकाको अध्यक्ष 

वा नगर कायइपामलकाको प्रमखु – सदस्य 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा जिकी मममत २०७४।२।८ मा नेपाल 

राजपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा लागू भएको । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई मममत २०७४।२।८ मा नेपाल 

राजपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा लागू भएको । 
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 (घ) मालपोत अमधकृत – सदस्य 

(ङ) जजल्ला न्यायामधवक्ता – सदस्य 

(च)  जजल्लाजस्थत नापी कायाइलयका प्रमखु      – सदस्य 

 (ी) मडमभजनल वन अमधकृत वा मनजले 
तोहकददएको वन अमधकृत – सदस्य–सजचव 

१०. सरजममन बझु्नेाः मडमभजनल वन अमधकृतले आवश्यक परेमा प्राप्त 
गररने घर वा जग्गामा हकदैया पगु्न ेव्यजक्तको अंजशयार, ठेकदार, 

बन्धकी साहू वा सो जग्गा कमाउन ने व्यजक्त र सो जग्गाको 
पमील्लो तीन वर्इको कूत, मतरो वा मनुाफा बारे सरजममन बझु्न 
सक्नेी । 

११. राहिय वनको मसमानामभर मनजी जग्गा पानइ र प्राप्त गनइमा 
प्रमतबन्धाः यस पररच्ीेदमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन कुनै मनजी घर वा जग्गा राहिय वनको मसमानामभर पादाइ वा 
त्यस्तो घर वा जग्गा प्राप्त गदाइ देहायमा लेजखएको कुराहरुका 
अधीनमा रही गनुइ पनेीाः– 

(क) राहिय वन बाहहर रीतपूवइक दताइ आवाद भैसकेको 
मनजी जग्गा र त्यस्तो जग्गामा घर बनेको भए सो 
समेत राहिय वन वा त्यसको मसमानाको संरक्षणका 
लामग प्राप्त गनइ अत्यावश्यक भएमा बाहेक प्राप्त गररने 
ीैन र सो बमोजजम प्राप्त गदाइ कुनै एकै व्यजक्तको 
जग्गा मध्ये तराईमा भए दईु मबगाहा र उन पत्यकामा 
र पहाडमा भए चार रोपनी भन्दा बढी जग्गा नेपाल 
सरकारको पूवइ स्वीकृमत बेगर प्राप्त गररने ीैन र 
तराईमा पााँच मबगाहा र उन पत्यका र पहाडमा दश 
रोपनी भन्दा बढी त्यस्तो जग्गा सो जग्गा धनीको 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 



 

12 
 

मञु्जरीले बाहेक कुनै अवस्थामा प्राप्त गनइ सहकन े   

ीैन । 

(ख) चारैमतर राहिय वनले घेररएको वा राहिय वनमभरको 
कुनै व्यजक्तको नाममा दताइ भैराखेको घर जग्गा प्राप्त 
गरी राहिय वनको मसमानामभर पारी ीुट्याउन न 
सहकनीे । 

१२. पूरै जग्गा प्राप्त गनेाः यस पररच्ीेद बमोजजम जग्गाको केही भाग 
मलने कारबाही गदाइ सो जग्गाको धनीले पूरै घर जग्गा नेपाल 
सरकारबाट मलर्योस ् भनी मनवेदन गरेमा र उन क्त स्थानमा 
मनवेदकको केवल दईु हवगाहा वा सो भन्दा कम जग्गा रहेी भने 
सो जग्गाको केही भागमार मलने गनइ हुाँदैन । पूरै घर जग्गा यस 
पररच्ीेद बमोजजम गरी मलन ुपनेी । 

१३. मडमभजनल वन अमधकृत र समममतलाई अदालतको अमधकार हनुेाः 
यस पररच्ीेद बमोजजम आफू समक्ष पेश हनु आएको कुनै कुराको 
मनणइय गनइका लामग सरोकारवाला व्यजक्तहरु र मनजहरुका 
साक्षीहरुलाई जिकाउन न,े बझु्ने, म्याद तारेख ददन े र मनजहरुबाट 
मलखत गराउन न े समेत प्रचमलत कानून बमोजजम अदालतले पाए 
सरहको अमधकार मडमभजनल वन अमधकृत र समममत दवैुलाई  

हनुेी । 

१४. मनजी जग्गाको लगत काट्नेाः (१) यस पररच्ीेद बमोजजम कुनै 
व्यजक्तको मनजी जग्गा प्राप्त गरी राहिय वनमभर पारी ीुट्यार्एपमी 
त्यसरी प्राप्त गररएको मनजी जग्गाको क्षेरफल, सााँध, हकल्ला, मौजा 
र्त्यादद सबै हववरण खोली मडमभजनल वन अमधकृतले स्थानीय 
माल वा मालपोत कायाइलयमा जनाउन  ददन ुपनेी र सो बमोजजम 
मालपोत कायाइलयले पमन सो जग्गाको मालपोत वा करको लगत 
कट्टा गनइ कारबाही गरी त्यसको सूचना नेपाल सरकार, मालपोत 
हवभागमा ददन ुपनेी । 
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  (२) उन पदफा (१) बमोजजम लगत कट्टा हनु े जग्गाको 
धनीले सो जग्गा राहिय वनमभर पारी ीुट्याएको मममत देजख सो 
जग्गाको मालपोत वा अरु कुनै हकमसमको कर बिुाउन न ु पने     

ीैन । 

१५. बल प्रयोग गनइ सक्नेाः मडमभजनल वन अमधकृतले यस पररच्ीेद 
बमोजजम कारबाही गदाइ वा घर वा जग्गा कब्जामा मलाँदा कसैले 
बाधा हवरोध गरेमा आवश्यक बल प्रयोग गरी कारबाही गनइ र घर 
जग्गा कब्जामा मलन सक्नेी । 

१६. जग्गा दताइ गनइ नहनुेाः (१) राहिय वनमभरको जग्गा कसैले पमन 
दताइ गनइ वा गराउन न हुाँदैन । 

  (२) उन पदफा (१) मा लेजखएको जग्गा दताइ गरार्एको भए 
तापमन सो दताइको नाताले त्यस्तो जग्गा दावी गनइ पार्ने ीैन र 
त्यस्तो दताइ स्वताः बदर हनुीे । 

  (२क) उन पदफा (२) बमोजजम दताइ बदर भएको जग्गाको 
लगतकट्टा गनइ मडमभजनल वन अमधकृतले सम्बजन्धत मालपोत 
कायाइलयलाई लेखी पठाउन न ुपनेी । त्यसरी लेखी आएको सात 
ददनमभर मालपोत कायाइलयले लगतकट्टा गरी सोको जानकारी 
सम्बजन्धत मडमभजन वन कायाइलयलाई ददन ुपनेी । 

   (३) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अजघ कसैले राहिय वनको 
कुनै भाग नेपाल सरकारको स्वीकृमत बेगर गैरकानूनी रुपले दताइ 
गराएको रहेी भने त्यस्तो दताइ पमन यो ऐन प्रारम्भ भएपमी स्वताः 
बदर हनुेी र त्यस्तो दताइको लगत कट्टा गररनीे । 

१७. राहिय वनमा कुनै व्यजक्तलाई हक प्राप्त नहनुेाः नेपाल सरकार वा 
नेपाल सरकारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट पट्टा वा पूजजइ गरी 
वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहमुलयत प्राप्त गरेकोमा बाहेक कुनै 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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व्यजक्तलाई राहिय वनमा कुनै हकमसमको हक वा सहमुलयत प्राप्त 
हनुे ीैन । 

१८. राहिय वनमा हक बेचमबखन गनइ नहनुेाः नेपाल सरकारको आदेश 
बमोजजम बाहेक कुनै व्यजक्तले राहिय वनमा आफूले पाएको हक 
वा सहमुलयत अरु कसैलाई मबक्री बन्धक, दान दातव्य वा सट्टा 
गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक ीाडी ददन ुहुाँदैन । 

१९. राहिय वनमा बाटो, खोला बन्द गने अमधकाराः नेपाल सरकारले वा 
नेपाल सरकारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले वनको हवकास र 
संरक्षणको मनममत्त राहिय वनमभर पने जोसकैुको मनजी वा 
सावइजमनक बाटो वा खोला बन्द गनइ सक्नेी । 

  तर त्यसरी बन्द गनुइ अगावै त्यसको सट्टा यथासम्भव 
त्यजत्तकै सहुवधाजनक अको बाटो वा खोला उन पलब्ध गराई ददन ु
पनेी । 

पररच्ीेद–३ 

सरकारद्वारा व्यवजस्थत वन सम्बन्धी व्यवस्था 
२०. कायइयोजनााः (१) सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको व्यवस्थापनको 

लामग मडमभजन वन कायाइलयले तोहकए बमोजजम कायइयोजना तयार 
गरी स्वीकृमतको लामग मनदेशनालय माफइ त प्रदेश मन्रालयमा पेश 
गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम पेश भएको कायइयोजनामा 
कुनै हेरफेर गनइ आवश्यक देखेमा प्रदेश मन्रालयले त्यस्तो 
कायइयोजना मनदेशनालयमा हफताइ पठाउन न सक्नीे र मनदेशनालयले 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 



 

15 
 

आवश्यक हेरफेर गरी आफ्नो राय सहहत पठाएपमी सो 
कायइयोजना प्रदेश मन्रालयले स्वीकृत गनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम स्वीकृत भएको कायइ योजना 
मडमभजनल वन अमधकृतले आफ्नो मडमभजन वन कायाइलयको 
अमधकार क्षेरमा लागू गनेी । 

२०क.चकला वनाः (१) वनको उन त्पादकत्व वृहर्द् गने प्रयोजनको लामग 
सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको कुनै भागलाई नेपाल सरकारले 
मसमािन गरी चकला वनको रुपमा व्यवस्थापन गनइ सक्नेी ।  

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम व्यवस्थापन गररन ेचकला वन 
नेपाल सरकारले तोहकए बमोजजम प्रमतस्पधाइको आधारमा तोहकएको 
अवमधको लामग मनजी के्षरसाँगको सािेदारीमा समेत व्यवस्थापन 
गनइ  सक्नेी ।  

  (३) उन पदफा (१) र (२) बमोजजम चकला वनको 
व्यवस्थापनको लामग दफा २० बमोजजम कायइयोजना स्वीकृत गरी 
लागू गनुइ पनेी । 

  (४) उन पदफा (२) बमोजजम मनजी के्षरसाँगको सािेदारीमा 
व्यवस्थापन गररएको चकला वनको लागत तथा वन पैदावारको 
बााँडफााँट तोहकए बमोजजम हनुेी । 

  (५) उन पदफा (२) बमोजजम मनजी के्षरसाँग सािेदारीमा 
व्यवस्थापन गररएको चकला वन त्यस्तो अवमध समाप्त भए पमी 
तोहकए बमोजजम मनाःशलु्क नपेाल सरकारमा हस्तान्तरण हनुेी । 

२१. सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनमा अन्य कायइ गनइमा प्रमतबन्धाः 
कायइयोजनाले मनददइष्ट गरेका कायइ तथा वन हवकास कायइ बाहेक 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनमा अन्य कुनै पमन कायइ गनइ पार्न े  

ीैन । 

  तर मन्रालयबाट स्वीकृत कायइहवमधको अधीनमा रही 
वैज्ञामनक अध्ययन वा अनसुन्धान गनइ बाधा परेको मामनन ेीैन । 

२२. सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको वन पैदावारको स्वाममत्व र मबक्री 
हवतरणाः (१) सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको वन पैदावारमा नेपाल 
सरकारको स्वाममत्व रहनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको वन पैदावार उन पयोग गनइ, 
हटाउन न वा मबक्री हवतरण गनइ, मनकासी गनइ वा ओसारपसार गनइ 
तोहकएको मनकाय वा अमधकारीले तोहकए बमोजजम र्जाजत ददन 
सक्नेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम र्जाजत ददर्ने वन पैदावारको 
मूल्य वा दस्तरु तोहकए बमोजजम हनुेी । 

 

पररच्ीेद–४ 

संरजक्षत वन सम्बन्धी व्यवस्था 
२३. संरजक्षत वनाः (१) नेपाल सरकारलाई राहिय वनको कुनै भाग 

हवशेर् वातावरणीय, वैज्ञामनक वा सांस्कृमतक महत्वको वा अन्य 
हवशेर् महत्व भएको लागेमा त्यस्तो राहिय वनको भागलाई 
संरजक्षत वनको रुपमा घोहर्त गनइ सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम नेपाल सरकारले राहिय वनको 
कुनै भागलाई संरजक्षत वनको रुपमा घोहर्त गरेपमी त्यसको 
सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाजशत गनुइ पनेी । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  
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२४. संरजक्षत वनको कायइयोजनााः (१) संरजक्षत वनमा गररने वन 
सम्बन्धी कायइहरुको व्यवस्थापनको लामग मडमभजन वन कायाइलयले 
तोहकए बमोजजम कायइयोजना तयार गरी मनदेशनालय माफइ त 
प्रदेश मन्रालय समक्ष पेश गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम पेश भएको कायइयोजनामा कुनै 
हेरफेर गनइ आवश्यक देखेमा प्रदेश मन्रालयले मनदेशनालयमा 
हफताइ पठाउन न सक्नेी र मनदेशनालयले आवश्यक हेरफेर गरी 
आफ्नो राय सहहत पठाएपमी सो कायइयोजना प्रदेश मन्रालयले 
स्वीकृत गनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम स्वीकृत भएको कायइयोजना 
मडमभजनल वन अमधकृतले लागू गनेी । 

  (४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संरजक्षत वन के्षरमभर रहेका अन्य व्यवस्थापन प्रणाली अन्तगइतका 
वनको व्यवस्थापन उन पदफा (१) बमोजजमको कायइयोजना अनरुुप नै 
गनुइ पनेी । 

 

पररच्ीेद–४क. 
सािेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था 

२४क.सािेदारी वनाः प्रदेश सरकारले देहायका उन द्देश्यहरुको लामग 
सरकारद्वारा व्यवजस्थत वनको कुनै भागलाई मडमभजन वन 
कायाइलय, स्थानीय तह र वन उन पभोक्ताको सािेदारीमा तोहकए 
बमोजजम व्यवस्थापन गनइ सक्नेीाः– 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत ।  

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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(क) वनको हवकास र ददगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय तथा 
राहिय अथइतन्रमा टेवा परु् याउन न, 

(ख) वन के्षरबाट टाढा रहेका उन पभोक्तालाई वन 
संरक्षणको कायइमा सहभागी गराई त्यस्ता 
उन पभोक्तालाई वन पैदावार आपूमतइको व्यवस्था गनइ,  

(ग) वन के्षरको उन त्पादकत्वमा अमभवृहर्द् गनइ, 
(घ) जैहवक हवहवधता तथा जलाधार के्षरको संरक्षण र 

सम्वर्द्इन गनइ,  
(ङ) स्थानीय जनताको जजहवको पाजइनमा सधुार ल्याउन न । 

२४ख.सािेदारी वनको कायइयोजनााः (१) सािेदारी वनको व्यवस्थापनको 
लामग मडमभजन वन कायाइलयले तोहकए बमोजजम कायइयोजना तयार 
गरी स्वीकृमतको लामग मनदेशनालय माफइ त प्रदेश मन्रालयमा पेश 
गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम पेश भएको कायइयोजनामा कुनै 
हेरफेर गनइ आवश्यक देखेमा प्रदेश मन्रालयले त्यस्तो 
कायइयोजना मनदेशनालयमा हफताइ पठाउन न सक्नीे र मनदेशनालयले 
आफ्नो राय सहहत आवश्यक हेरफेर गरी पठाएपमी सो कायइयोजना 
प्रदेश मन्रालयले स्वीकृत गनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम स्वीकृत भएको कायइयोजना 
मडमभजनल वन अमधकृतले लागू गनेी । 

२४ग. सािेदारी वनको वन पैदावार उन पयोग तथा मबक्री हवतरणाः (१) 
सािेदारी वनबाट उन त्पाददत काठ दाउन राको हकमा सबै गणुस्तर 
(ग्रमेडङ) को आधारमा चालीस प्रमतशत नेपाल सरकारको, दश 
प्रमतशत स्थानीय तहको र पचास प्रमतशत सािेदारी वन उन पभोक्ता 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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समूहको हनुेी र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको हकमा तोहकए बमोजजम 
बााँडफााँट हनुेी । 

  (२) सािेदारी वन उन पभोक्ता समूहले सािेदारी वन 
व्यवस्थापन कायइयोजनाको कायाइन्वयनबाट प्राप्त हनुे वन पैदावार 
आन्तररक खपतको लामग प्राथममकता ददई बााँकी रहेको वन 
पैदावार मार समूह बाहहर पठाउन न ेगरी ीुट्याउन न सक्नीे । 

  (३) सािेदारी वनबाट सािेदारी वन उन पभोक्ता समूहलाई 
प्राप्त हनुे वन पैदावार मबक्री हवतरणबाट प्राप्त रकम मध्ये सािेदारी 
वन उन पभोक्ता समूहले बढीमा दश प्रमतशत प्रशासमनक कायइमा, 
चालीस प्रमतशत कायइयोजनाले मनददइष्ट गरेको वन व्यवस्थापन 
कायइमा र बााँकी पचास प्रमतशत तोहकए बमोजजम गररबी मनवारण, 

सामदुाहयक हवकास र स्थानीय तहको हवकासमा खचइ गनइ    

सक्नेी । 

२४घ. सािेदारी वन उन पभोक्ता समूह गठन गनइ सक्नेाः (१) सािेदारी 
वनको हवकास र संरक्षणको लामग उन पभोक्ताको तफइ बाट आवश्यक 
व्यवस्था गनइ एवम ् त्यस्तो वनबाट उन पभोक्तालाई प्राप्त हनुे वन 
पैदावारको उन पयोग गनइ सम्बजन्धत उन पभोक्ताहरुले सािेदारी वन 
उन पभोक्ता समूह गठन गनइ सक्नेीन ्।  

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको सािेदारी वन उन पभोक्ता 
समूह सम्बन्धमा पररच्ीेद–९ बमोजजमको व्यवस्था आवश्यक 
हेरफेर (मटुाहटस मटुाजडडस) सहहत लागू हनुेी । 

 

पररच्ीेद–५ 

सामदुाहयक वन सम्बन्धी व्यवस्था 
२५. सामदुाहयक वन समु्पनेाः (१) उन पभोक्ता समूहले कायइयोजना 

बमोजजम वनको हवकास, संरक्षण, उन पयोग, व्यवस्थापन गनइ तथा 
स्वतन्र रुपले वन पैदावारको मूल्य मनधाइरण गरी मबक्री हवतरण 
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गनइ पाउन ने गरी मडमभजनल वन अमधकृतले राहिय वनको कुनै भाग 
तोहकए बमोजजम सामदुाहयक वनको रुपमा उन पभोक्ता समूहलाई 
समु्पन सक्नीे । त्यसरी सामदुाहयक वन समु्पदा मडमभजनल वन 
अमधकृतले सामदुाहयक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपर ददनीे । 

  (२) उन पदफा (१) को प्रयोजनको लामग मडमभजनल वन 
अमधकृतले उन पभोक्ताहरुलाई पररचालन गरी तोहकए बमोजजम 
उन पभोक्ता समूह गठन गनइ र कायइयोजना तयार गनइ आवश्यक 
प्राहवमधक एवं अन्य सहयोग उन पलब्ध गराउन न सक्नेी । 

२६. कायइयोजनामा संशोधनाः (१) उन पभोक्ता समूहले सामदुाहयक वन 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायइयोजनामा आवश्यकता अनसुार 
समयानकूुल संशोधन गनइ सक्नेी र त्यस्तो संशोधनको जानकारी 
मडमभजनल वन अमधकृतलाई ददन ुपनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम उन पभोक्ता समूहले कायइयोजनामा 
गरेको संशोधनले वातावरणमा उन ल्लेखनीय प्रमतकूल असर पने 
देजखएमा मडमभजनल वन अमधकृतले त्यस्तो संशोधनको जानकारी 
प्राप्त भएको तीस ददनमभर उन पभोक्ता समूहलाई सो संशोधन लागू 
नगनइ मनदेशन ददन सक्नीे र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुइ 
उन पभोक्ता समूहको कतइव्य हनुेी । 

२७. सामदुाहयक वन हफताइ मलन सहकनाेः (१) दफा २५ बमोजजम 
सजुम्पएको सामदुाहयक वनमा उन पभोक्ता समूहले कायइयोजना 
बमोजजम कायइ सिालन गनइ नसकेमा वा वातावरणमा उन ल्लेखनीय 
प्रमतकूल असर पने कुनै कायइ गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन 
अन्तगइत बनेको मनयम बमोजजम पालन गनुइ पने शतइहरु पालन 
नगरेमा मडमभजनल वन अमधकृतले तोहकए बमोजजम त्यस्तो 
उन पभोक्ता समूहको दताइ खारेज गनइ र त्यस्तो सामदुाहयक वन 
हफताइ मलने मनणइय गनइ सक्नीे । 
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  तर त्यसरी उन पभोक्ता समूहको दताइ खारेज गरी सामदुाहयक 
वन हफताइ मलने मनणइय गनुइ अजघ त्यस्तो उन पभोक्ता समूहलाई 
आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददर्नेी । 

  (१क) उन पदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन उन पभोक्ता समूहका पदामधकारीहरुले समदुायको हहतको 
नाममा हवधान र कायइयोजना हवपरीत कुनै काम कारबाही गरेको 
भनी उन पभोक्ताको उन जूरी परेमा त्यस्ता पदामधकारीलाई यस ऐन 
बमोजजम सजाय हनुीे ।  

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम मडमभजनल वन अमधकृतले 
गरेको मनणइय उन पर जचत्त नबझु्ने उन पभोक्ता समूहले तोहकए बमोजजम 
प्रदेश वन मनदेशक समक्ष उन जूर गनइ सक्नेी । त्यस्तो उन जूरीमा 
प्रदेश वन मनदेशकले गरेको मनणइय अजन्तम हनुेी । 

  (३) उन पदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन उन पभोक्ता समूहका पदामधकारीहरुले समदुायको हहतको 
नाममा यो ऐन र यस ऐन अन्तगइत बनेको मनयम हवपरीत कुनै 
काम कारबाही गरेमा मनजहरुलाई यस ऐन बमोजजम सजाय गनइ 
बाधा परु् याएको मामनने ीैन । 

२८. सामदुाहयक वन पनुाः समु्पन सहकनेाः दफा २७ को उन पदफा (१) 
बमोजजम हफताइ मलएको सामदुाहयक वन सोही दफाको उन पदफा 
(२) बमोजजम तत्सम्बन्धी मनणइय बदर भएमा मडमभजनल वन 
अमधकृतले साहवककै उन पभोक्ता समूहलाई पनुाः समु्पन ु पनेी । 
त्यस्तो मनणइय सदर भएमा मडमभजनल वन अमधकृतले दफा २५ 
बमोजजमको प्रहक्रया पूरा गरी उन पभोक्ता समूह पनुगइठन गरी सो 
सामदुाहयक वन समु्पन ुपनेी । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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२९. कायइयोजना हवपरीत काम गनेलाई हनु ेसजायाः सामदुाहयक वनमा 
कुनै उन पभोक्ताले कायइयोजना हवपरीत हनुे कुनै काम गरेमा 
मनजलाई सम्बजन्धत उन पभोक्ता समूहले उन पयकु्त सजाय गनइ सक्नेी 
र कुनै हामन नोक्सानी भएकोमा मबगो समेत असलु उन पर गनइ 
सक्नेी । 

३०. सामदुाहयक वनलाई प्राथममकता ददन ु पनेाः यस ऐनमा अन्यर 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सामदुाहयक वनको रुपमा 
उन पभोक्ता समूहलाई समु्पन उन पयकु्त हनुे राहिय वनको कुनै पमन 
भागलाई कबमुलयती वनको रुपमा ददर्ने ीैन । 

  तर गररबीको रेखाममुन रहेका समदुायलाई त्यस्तो राहिय 
वनको कुनै भाग कबमुलयती वनको रुपमा प्रदान गनइ यस दफाले 
बाधा परु् याएको मामनने ीैन । 

३०क.सामदुाहयक वनको हवकासको लामग खचइ गनुइ पनेाः सामदुाहयक वन 
उन पभोक्ता समूहले कायइयोजना बमोजजम आजइन गरेको आयबाट 
कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत रकम सामदुाहयक वनको हवकास, संरक्षण 
र व्यवस्थापन कायइमा खचइ गनुइ पनेी र बााँकी रकम अन्य 
हवकास कायइको लामग खचइ गनइ सक्नेी । 

३०ख.वन उन द्यम तथा पयाइपयइटन कायइक्रम सिालन गनइ सक्नाेः 
सामदुाहयक वन उन पभोक्ता समूहले मडमभजन वन कायाइलयमा दताइ 
गरी स्वीकृत कायइयोजनाले मनददइष्ट गरेका वन उन द्यम तथा 
पयाइपयइटन कायइक्रम सिालन गनइ सक्नेी । 

 

पररच्ीेद – ६ 

कबमुलयती वन सम्बन्धी व्यवस्था 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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३१. कबमुलयती वन प्रदान गनेाः नेपाल सरकारले देहायका उन द्देश्यहरुको 
लामग राहिय वनको कुनै भाग कबमुलयती वनको रुपमा प्रदान गनइ 
सक्नेीाः– 

(क) वन पैदावारमा आधाररत उन द्योगहरुलाई आवश्यक पने 
कच्चा पदाथइ उन त्पादन गनइ, 

(ख) वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उन त्पादनमा अमभवृहर्द् 
गरी मबक्री हवतरण गनइ वा उन पयोग गनइ, 

(ग) वनको संरक्षण र हवकास हनुे गरी पयइटन व्यवसाय 
सिालन गनइ, 

(घ) वनको संरक्षण र हवकास हनुे गरी कृहर् वन बाली 
कायइ सिालन गनइ, 

(ङ) वनको संरक्षण र हवकास हनुे गरी कीट, पतङ्ग तथा 
वन्यजन्तकुो फामइ सिालन गनइ । 

(च) गररबीको रेखाममुन रहेका जनताको गररबी न्यूनीकरण 
गनइ वनको संरक्षण र हवकास हनुे गरी मडमभजन वन 
कायाइलय माफइ त तोहकए बमोजजम आय आजइनका 
कायइक्रम सिालन गनइ । 

३१क.संरक्षण गरे वापतको हहस्सा ददर्नेाः दफा ३१ को खडड (च) 
बमोजजम प्रदान गररएको कबमुलयती वनमा नेपाल सरकारको 
स्वाममत्वमा रहेका रुखहरुको संरक्षण गरे वापत सोबाट प्राप्त हनुे 
आयको तोहकए बमोजजमको हहस्सा कबमुलयती वन समूहलाई 
ददर्नेी । 

३२. कबमुलयती वनको पट्टााः (१) दफा ३१ मा उन ल्लेजखत 
उन द्देश्यहरुको लामग कबमुलयती वन मलन चाहने प्रचमलत कानून 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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बमोजजम स्थाहपत सङ्गदठत संस्था, उन द्योग वा समदुायले कबमुलयती 
वनको रुपमा मलन चाहेको वनको के्षरफल र चार हकल्ला, उन द्देश्य 
प्राप्त गनइको लामग गररन े कायइहरुको योजनाबर्द् कायइक्रम तथा 
तोहकएको अन्य हववरणहरु र आमथइक सम्भाव्यता प्रमतवेदन सहहत 
प्रदेश वन मनदेशक समक्ष मनवेदन ददन ुपनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम कुनै मनवेदन पनइ आएमा प्रदेश 
वन मनदेशकले आवश्यक जााँचबिु गरी मनवेदकले माग गरे 
बमोजजम वा त्यसमा घटबढ गरी कबमुलयती वन प्रदान गनइ 
उन पयकु्त देजखएमा आफ्नो मसफाररस सहहत स्वीकृमतको लामग 
मनदेशनालय माफइ त मन्रालयमा लेखी पठाउन न ुपनेी । त्यसरी 
लेखी पठाउन ाँदा मनवेदकको मागमा थपघट गररएको भए मनवेदकको 
सहममत मलन ुपनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम स्वीकृमतको लामग लेखी 
आएपमी मन्रालयले तत्सम्बन्धी पर प्राप्त भएको मममतले तीस 
ददनमभर स्वीकृमत ददने नददने कुराको मनणइय गनेी र त्यसको 
जानकारी हवभाग माफइ त प्रदेश मन्रालयलाई ददनीे र प्रदेश 
मन्रालयले सोको जानकारी मनदेशनालयलाई ददनेी । 

  (४) उन पदफा (३) बमोजजम जानकारी प्राप्त भएपमी 
मन्रालयले स्वीकृमत ददने मनणइय गरेकोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त 
भएको मममतले तीस ददनमभर प्रदेश वन मनदेशकले तोहकए बमोजजम 
वन सम्बन्धी पट्टा तयार गरी तोहकएको दस्तरु मलई मनवेदकलाई 
सो पट्टा सहहत कबमुलयती वन प्रदान गनुइ पनेी र मन्रालयले 
स्वीकृमत नददन े मनणइय गरेकोमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको 
मममतले तीन ददनमभर त्यसको जनाउन  मनवेदकलाई ददन ुपनेी । 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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  (५) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन गररबीको रेखाममुन रहेका समदुायले कबमुलयती वनका 
लामग उन पदफा (१) बमोजजमका हववरण खलुाई मडमभजनल वन 
अमधकृत समक्ष मनवेदन ददन ुपनेी । 

  तर यसरी मनवेदन ददने समदुायले आमथइक सम्भाव्यता 
प्रमतवेदन पेश गनुइ पने ीैन । 

  (६) उन पदफा (५) बमोजजम कुनै मनवेदन पनइ आएमा 
मडमभजनल वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबिु गरी त्यस्तो वन 
कबमुलयती वनको रुपमा प्रदान गनइ उन पयकु्त देखेमा सोको मनणइय 
गरी मनवेदकलाई पट्टा ददन ुपनेी । यसरी प्रदान गररन ेकबमुलयती 
वनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायइयोजना मडमभजनल वन अमधकृतले 
स्वीकृत गनइ सक्नेी । 

३३. कबमुलयती वन हफताइ मलन सहकनाेः (१) दफा ३२ बमोजजम प्रदान 
गररएको कबमुलयती वनमा पट्टावालाले वन सम्बन्धी पट्टा बमोजजम 
कायइ सिालन गनइ नसकेमा वा वातावरणमा उन ल्लेखनीय प्रमतकूल 
प्रभाव पने कुनै कायइ गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगइत बनेको 
मनयम बमोजजम पालन गनुइ पने कुराहरु पालन नगरेमा प्रदेश वन 
मनदेशकले तोहकए बमोजजम वन सम्बन्धी पट्टा खारेज गरी त्यस्तो 
कबमुलयती वन हफताइ मलन ेमनणइय गनइ सक्नेी । 

  तर त्यसरी वन सम्बन्धी पट्टा खारेज गरी कबमुलयती वन 
हफताइ मलन े मनणइय गनुइ अजघ सम्बजन्धत पट्टावालालाई आफ्नो 
सफाई पेश गने मौका ददर्नीे । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम प्रदेश वन मनदेशकले गरेको 
मनणइय उन पर जचत्त नबझु्न े पट्टावालाले त्यस्तो मनणइयको सूचना 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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पाएको मममतले पैंतीस ददनमभर उन च्च अदालतमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेी । 

  (३) उन पदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापमन दफा ३२ को उन पदफा (६) बमोजजम प्रदान गररएको 
कबमुलयती वनको हकमा उन पदफा (१) बमोजजमको अवस्था भएमा 
मडमभजनल वन अमधकृतले त्यस्तो पट्टा खारेज गरी कबमुलयती वन 
हफताइ मलने मनणइय गनइ सक्नीे ।  

  (४) उन पदफा (३) बमोजजमको मनणइय उन पर जचत्त नबझु्ने 
समदुायले प्रदेश वन मनदेशक समक्ष उन जरु गनइ सक्नीे । त्यस्तो 
उन जरुीमा प्रदेश वन मनदेशकले गरेको मनणइय अजन्तम हनुीे । 

३४. कबमुलयती वनमा बाटो, खोला बन्द गनइ सहकनाेः कुनै कबमुलयती 
वनमभरको जो सकैुको मनजी वा सावइजमनक बाटो वा खोला बन्द 
गनुइ परेमा सम्बजन्धत पट्टावालाले त्यसरी बन्द गनुइ अगावै त्यसको 
सट्टा यथासम्भव त्यजत्तकै सहुवधाजनक बाटो वा खोला उन पलब्ध 
गराई ददन ुपनेी । 

३४क. कायइयोजना हवपरीत गनेलाई सजायाः कबमुलयती वनमा 
कसैले कायइयोजना हवपरीतको कुनै काम गरेमा वा वनमा हानी 
नोक्सानी परु् याउन ने कायइ गरेमा त्यस्तो कायइ गने व्यजक्त वा 
समदुायलाई अन्य राहिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हनुेी । 

 

पररच्ीेद–७ 

धाममइक वन सम्बन्धी व्यवस्था 
३५. धाममइक वनाः (१) कुनै धाममइक स्थल वा त्यसको वररपरीको राहिय 

वनको हवकास, संरक्षण र उन पयोग गनइ चाहने कुनै धाममइक मनकाय, 

समूह वा समदुायले त्यस्तो वनको के्षरफल, चार हकल्ला, त्यस्तो 
                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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वनमा गररन े कायइहरु तथा तोहकए बमोजजमका अन्य हववरणहरु 
खलुाई मडमभजनल वन अमधकृत समक्ष मनवेदन ददन ुपनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको मनवेदन पनइ आएमा 
मडमभजनल वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबिु गरी मनवेदकले माग 
गरे बमोजजम वा त्यसमा घटबढ गरी धाममइक वनको रुपमा त्यस्तो 
धाममइक मनकाय, समूह वा समदुायलाई समु्पन सक्नेी । त्यसरी 
वन समु्पदा परम्परागत उन पभोक्ताहरुको हक हहतमा असर नपने 
व्यवस्था ममलाउन न ुपनेी । 

३६. धाममइक वनमा वन सम्बन्धी कायइको सिालनाः धाममइक वनमा 
रहेका वन पैदावार सम्बजन्धत धाममइक मनकाय, समूह वा समदुायले 
व्यापाररक प्रयोजन बाहेकका अन्य धाममइक कायइमा उन पयोग गनइ 
सक्नेी । 

  तर वातावरणमा उन ल्लेखनीय प्रमतकूल असर पने गरी वा 
सावइजमनक रुपमा हामन नोक्सानी हनुे गरी वा जलाधार के्षरमा भ–ू

क्षय हनु सक्ने गरी रुख कटान गनइ पार्न ेीैन । 

३७. धाममइक वन हफताइ मलन सहकनाेः (१) दफा ३५ बमोजजम 
सजुम्पएको धाममइक वनमा सम्बजन्धत धाममइक मनकाय, समूह वा 
समदुायले दफा ३६ हवपरीतको कायइ गरेमा वा धाममइक वनमा गनुइ 
पने कायइ सिालन गनइ नसकेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तगइत 
बनेको मनयम बमोजजम पालन गनुइ पने कुराहरु पालन नगरेमा 
मडमभजनल वन अमधकृतले त्यस्तो धाममइक वन हफताइ मलने मनणइय 
गनइ सक्नेी । 

  तर धाममइक वन हफताइ मलने मनणइय गनुइ अजघ सम्बजन्धत 
धाममइक मनकाय, समूह वा समदुायलाई आफ्नो सफाई पेश गने 
मौका ददर्नीे । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम मडमभजनल वन अमधकृतले 
गरेको मनणइय उन पर जचत्त नबझु्ने धाममइक मनकाय, समूह वा 
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समदुायले तोहकए बमोजजम प्रदेश वन मनदेशक समक्ष उन जूर गनइ 
सक्नेी । त्यस्तो उन जूरीमा प्रदेश वन मनदेशकले गरेको मनणइय 
अजन्तम हनुेी । 

 

पररच्ीेद–८ 

मनजी वन सम्बन्धी व्यवस्था 
३८. मनजी वन सम्बन्धी व्यवस्थााः मनजी वनको धनीले आफ्नो र्च्ीा 

अनसुार मनजी वनको हवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनइ तथा वन 
पैदावारको उन पयोग गनइ वा मूल्य मनधाइरण गरी मबक्री हवतरण गनइ 
सक्नेी । 

३९. मनजी वनको प्रमाणपराः (१) मनजी वन दताइ गराउन न चाहने कुनै 
व्यजक्त वा संस्थाले मनजी वन दताइ गराई पाउन ाँ भनी मडमभजन वन 
कायाइलयमा मनवेदन ददन सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम पनइ आएको मनवेदनमा 
आवश्यक लगत खडा गरी मडमभजनल वन अमधकृतले तोहकए 
बमोजजम प्रमाणपर ददनेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम प्रमाणपर प्राप्त गरेका मनजी वन 
धनीलाई आवश्यक प्राहवमधक सहयोग मडमभजन वन कायाइलयले 
उन पलब्ध गराउन न सक्नेी । 

४०. ................... 
 

पररच्ीेद–९ 

उन पभोक्ता समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था 
४१. उन पभोक्ता समूहको गठनाः सामहुहक हहतका लामग कुनै वनको 

हवकास र संरक्षण गनइ तथा वन पैदावारको उन पयोग गनइ चाहन े

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
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त्यस्तो वनको सम्बजन्धत उन पभोक्ताहरुले तोहकए बमोजजम उन पभोक्ता 
समूह गठन गनइ सक्नेीन ्। 

४२. उन पभोक्ता समूहको दताइाः (१) दफा ४१ बमोजजम गठन गररएको 
उन पभोक्ता समूहलाई दताइ गराउन न उन पभोक्ता समूहको हवधान सहहत 
मडमभजनल वन अमधकृत समक्ष तोहकए बमोजजमको ढााँचामा 
दरखास्त ददन ुपनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको दरखास्त पनइ आएमा 
मडमभजनल वन अमधकृतले आवश्यक जााँचबिु गरी त्यस्तो 
उन पभोक्ता समूहलाई तोहकए बमोजजम दताइ गरी तोहकएको ढााँचामा 
दताइको प्रमाणपर ददन ुपनेी । 

  (३) वन ऐन, २०१८ अन्तगइत कायइयोजना बमोजजम 
सामदुाहयक वनको व्यवस्थापन गरररहेका उन पभोक्ता समूहले पमन 
यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले एक वर्इमभर दताइको लामग उन पदफा 
(१) बमोजजम दरखास्त ददन ुपनेी । 

  (४) उन पदफा (३) को प्रयोजनको लामग मडमभजनल वन 
अमधकृतले आवश्यक सहयोग उन पलब्ध गराउन न सक्नेी । 

४३. उन पभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हनुेाः (१) दफा ४१ बमोजजम 
गदठत उन पभोक्ता समूह अहवजच्ीन्न उन त्तरामधकारवाला एक स्वशामसत 
र सङ्गदठत संस्था हनुीे । 

  (२) उन पभोक्ता समूहको आफ्नो एउन टा ीुटै्ट ीाप हनुेी । 

  (३) उन पभोक्ता समूहले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त 
गनइ, उन पभोग गनइ, बेच मबखन गनइ वा अन्य हकमसमले बन्दोवस्त गनइ 
सक्नेी । 

  (४) उन पभोक्ता समूहले व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस 
उन जूर गनइ र सो उन पर पमन सोही नामबाट नामलस उन जूर लाग्न 
सक्नेी । 
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४४. प्रमतवेदन ददन ुपनेाः (१) उन पभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्इ आमथइक वर्इ 
समाप्त भएको एक महहनामभर तोहकए बमोजजम आमथइक हववरण 
तथा सामदुाहयक वनको जस्थमत समेत खलुाई आफ्नो कृयाकलापको 
वाहर्इक प्रमतवेदन मडमभजन वन कायाइलय समक्ष पेश गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम प्राप्त वाहर्इक प्रमतवेदनको 
आधारमा मडमभजन वन कायाइलयले सम्बजन्धत उन पभोक्ता समूहलाई 
आवश्यक सिुाव ददन सक्नीे । 

४५. उन पभोक्ता समूहको कोर्ाः (१) उन पभोक्ता समूहको आफ्नो एउन टा 
ीुटै्ट कोर् हनुीे । 

  (२) कोर्मा देहायका रकमहरु जम्मा गररनेीाः– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख) कुनै व्यजक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहायता 
वा दान दातव्यको रकम, 

(ग) वन पैदावारको मबक्री हवतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ) जररबानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

  (३) उन पभोक्ता समूहको तफइ बाट गररने खचइ उन पदफा (१) 
बमोजजमको कोर्बाट व्यहोररनेी । 

  (४) उन पभोक्ता समूहले सामदुाहयक वनको हवकासको मनममत्त 
खचइ गरी कोर्मा बााँकी रहेको रकम अन्य सावइजमनक हहतको 
कायइमा खचइ गनइ सक्नेी । 

  (५) कोर्को सिालन तोहकए बमोजजम हनुेी । 

 

पररच्ीेद–१० 

वेवाररसी वा दररया बदुी काठ सम्बन्धी व्यवस्था 
४६. हकको प्रमाण नपगु भएसम्म काठ नेपाल सरकारको ठहनेाः (१) 

बगाई ल्याएको, हकनारा लागेको, अड्केको, डुबेको सबै काठ टााँचा 
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मनशानाहरु लागेको वा टााँचा मनशाना खकेुको, बदलेको वा उन डेको 
वा कुनै तरहबाट मेहटएको काठ र टााँचा मनशाना नलागेको 
काठहरु कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपरु् याएसम्म नेपाल 
सरकारको सम्पजत्त ठहररनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमका काठहरु वन अमधकृतले 
वेवाररसी वा दररया बदुी काठको मनममत्त तोहकददएको कुनै मडपोमा 
जम्मा गनइ सहकनीे । 

  (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशत गरी 
कुनै जात वा हकमसमका काठलाई उन पदफा (१) र (२) मा 
लेजखएका कुराहरु लागू नहनुे गनइ सक्नीे । 

४७. वेवाररसी वा दररया बदुी काठको सूचनााः दफा ४६ को उन पदफा 
(२) बमोजजम वेवाररसी वा दररया बदुी काठ जम्मा भएपमी त्यस्तो 
काठको पूरा हववरण र लगत सहहतको सूचना सम्बजन्धत 
मडमभजनल वन अमधकृतले सम्बजन्धत वन कायाइलयमा टााँस गनुइ 
पनेी र त्यस्तो काठमा हकदावी गनेले पन्र ददनमभर आफ्नो 
हकदावीको सबतु प्रमाण सहहतको दरखास्त उन क्त वन कायाइलयमा 
पेश गनुइ पनेी । 

४८. हकदावी उन पर कारबाहीाः (१) दफा ४७ बमोजजम कसैको 
दरखास्त पनइ आएमा सम्बजन्धत वन अमधकृतले आवश्यक 
तहहककात गरी गराई दरखास्तवालाको हक दावी भए नभएको 
कुराको मनणइय गरी त्यसको सूचना दरखास्तवालालाई ददन ुपनेी र 
कसैको हकदावी भएको ठहरेमा त्यस्तो काठ मडपोमा ल्याउन न र 
जम्मा गनइ लागेको खचइ मनजबाट उन पर गरी काठ मनजलाई 
सजुम्पददनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम वन अमधकृतले हक दावी 
नभएको भनी गरेको मनणइयमा जचत्त नबझु्ने व्यजक्तले त्यस्तो 
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मनणइयको सूचना पाएको मममतले पन्र ददनमभर सम्बजन्धत प्रदेश वन 
मनदेशक समक्ष उन जूर गनइ सक्नेी । 

  (३) कुनै काठमा कसैको हक दावी अस्वीकार गरेको वा 
त्यस्तो काठ रोकेको वा हराएबाट हनु गएको नोक्सानीको हरजाना 
नेपाल सरकार वा वन अमधकृतबाट दावी गनइ पार्ने ीैन । 

  (४) कसैको हकदावी नपगेुका वेवाररसी वा दररया बदुी 
काठहरु मडमभजनल वन अमधकृतले तोहकए बमोजजम मबक्री हवतरण 
गनइ सक्नेी । 

४८क.कोर् दाजखला गनुइ पनेाः (१) दफा ४८ को उन पदफा (४) बमोजजम 
बेवाररसी वा दररया बदुी काठहरुको मबक्री हवतरणबाट प्राप्त रकम 
मध्येबाट पचास प्रमतशत रकम सम्बजन्धत गाउन ाँपामलका वा 
नगरपामलकाको कोर्मा र बााँकी रकम सजित कोर्मा दाजखला गनुइ 
पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम गाउन ाँपामलका वा 
नगरपामलकाको कोर्मा जम्मा भएको रकम मध्येबाट पचास 
प्रमतशत रकम गाउन ाँपामलका वा नगरपामलकाले मडमभजन वन 
कायाइलयको अमधकारके्षरको वन हवकासको मनजित योजना बनाई सो 
योजना कायाइन्वयनमा खचइ गनुइ पनेी । 

 

पररच्ीेद–११ 

अपराध र दडड सजाय 

४९. राहिय वनमा मनाही भएका कायइहरुाः कसैले पमन यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगइत बनकेा मनयममा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई मममत २०७४।२।८ मा नेपाल 
राजपरमा प्रकाजशत सूचनाद्वारा लागू भएको । 

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 



 

33 
 

राहिय वनमा देहायका काम कारबाही गनइ वा गराउन न र सो गने 
गराउन ने उन द्योग समेत गनइ हुाँदैन । त्यस्तो कुनै काम कारबाही 
गरेमा कसूर गरेको मामननेीाः– 

(क) वन क्षरेको जग्गा फााँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गनइ 
वा त्यस्तो जग्गामा घर ीाप्रो बनाउन न । 

(ख) आगो लगाउन न वा आगलागी हनु जाने कुनै कायइ   

गनइ । 

(ग) चौपायालाई तोहकएको वन क्षेरमभर पसाउन न वा 
चराउन न । 

(घ) वन के्षरबाट वन पैदावार हटाउन न, ओसार पसार गनइ 
वा मबक्री हवतरण गनइ । 

(ङ) रुख वा हवरुवा काट्न, हााँगा मबंगा मीमल्न, खोटो वा 
बोक्रा जिक्न वा कुनै पमन प्रकारले नोक्सानी गनइ । 

(च) र्जाजत प्राप्त गरी रुख काट्दा, ढाल्दा, जघसादाइ वा 
वन के्षर बाहहर लैजााँदा लापरबाहीसाँग अन्य कुनै वन 
पैदावार नोक्सान गनइ । 

(ी) ढुङ्गा, मगट्टी, बालवुा वा माटो जिक्न, गोल वा चनू 
पोल्न वा यी वस्तहुरुबाट अरु तयारी माल बनाउन न 
वा यी वस्तहुरु सिलन गनइ । 

(ज) वन पैदावार मलन पूजी पाएकोमा पजुी शतइ उन ल्लङ्घन 
गरी वन पैदावार नोक्सानी गनइ । 

(ि) हवदेश मनकासी गनइ प्रमतबन्ध लागेको वन पैदावार 
हवदेश मनकासी गनइ । 

(ञ) वन मसमाना जचन्ह उन खेल्न, सानइ, फेनइ, मेट्न वा   

मबगानइ । 

(ट) नसइरीमा रहेको वा वृक्षारोपण गररएको मबरुवा काट्न, 

भााँच्न, उन खेल्न वा अरु कुनै प्रकारले नोक्सान गनइ । 
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(ठ) नसइरी वा वकृ्षारोपण गररएको के्षरका खम्बा, तारको 
बार वा त्यस्ता अरु सम्पजत्त मबगानइ वा चोरी गनइ । 

(ड) टााँचा वा मनसाना कीते गनइ वा काठ वा खडा रुखमा 
लगार्एका सरकारी टााँचा, मनसाना फेनइ, मबगानइ वा 
मेट्न । 

(ढ) जशकार खेल्न । 

(ण) यो ऐन र यस ऐन अन्तगइत बनेका मनयमको 
बजखइलाप अन्य कुनै कसूर गनइ । 

५०. दडड सजायाः (१) देहायको कसूर गने व्यजक्तलाई देहाय बमोजजम 
सजाय हनुेीाः– 

(क) दफा ४९ को खडड (क) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई त्यस्तो जग्गा राहिय वनमा समावेश गरी 
तीन वर्इसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय हनुेी र सो जग्गामा 
बनाएको घर वा ीाप्रो समेत जफत हनुेी । 
त्यस्तो कसूर गदाइ वन पैदावार हटाएको वा 
नोक्सानी गरेको भए मनजलाई सो बापत हनुे 
सजाय समेत हनुेी । 

(ख) दफा ४९ को खडड (ख) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई मबगो असलु गरी तीन वर्इसम्म कैद वा 
तीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
हनुेी । 

                                                           
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
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(ग) दफा ४९ को खडड (ग) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई प्रत्येक चौपायाको देहायका दरले 
जररबाना हनुेीाः– 

(१) भेडा, बाख्रा जातको भए पााँच रुपैयााँ देजख 
पचास रुपैयााँसम्म । 

(२) हात्ती जातको भए पााँच सय रुपैयााँ देजख एक 
हजार रुपैयााँसम्म । 

(३) अन्य चौपाया भए दश रुपैयााँ देजख एकसय 
रुपैयााँसम्म । 

(घ) दफा ४९ को खडड (घ), (ङ), (च), (ी) वा (ज) 
अन्तगइतको कसूर गनेलाई कसूरसाँग सम्बजन्धत 
वन पैदावार जफत गरी देहाय बमोजजमको सजाय 
हनुेीाः– 

(१) एकसय रुपैयााँसम्मको मबगो भए एक सय 
रुपैयााँसम्म जररबाना । 

(२) एकसय रुपैयााँ देजख मामथ एक हजार 
रुपैयााँसम्मको मबगो भए मबगो बमोजजम 
जररबाना । 

(३) एक हजार रुपैयााँ देजख मामथ पााँच हजार 
रुपैयााँसम्मको मबगो भए मबगो बमोजजम 
जररबाना वा ी महहनासम्म कैद वा दवैु । 

(४) पााँच हजार रुपैयााँ भन्दा बढीको मबगो भए 
मबगोको दोब्बर जररबाना वा एक वर्इसम्म 
कैद वा दवैु । 

(ङ) दफा ४९ को खडड (ि) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई कसूरसाँग सम्बजन्धत वन पैदावार जफत 
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गरी पााँच वर्इसम्म कैद वा पचास हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु । 

(च) दफा ४९ को खडड (ञ) वा (ड) अन्तगइतको 
कसूर गनेलाई तीन वर्इसम्म कैद र तीस हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना । 

(ी) दफा ४९ को खडड (ट) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई कसूरको मारा हेरी प्रमत हवरुवा 
पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेी र सोही कसूर 
पनुाः गनेलाई कसूरको मारा अनसुार प्रत्येक 
पटक एक वर्इसम्म कैद वा दश हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु समेत   हनुेी । 

(ज) दफा ४९ को खडड (ठ) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई मबगो असलु गरी दईु वर्इसम्म कैद वा 
बीसहजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु हनुेी । 

(ि) दफा ४९ को खडड (ढ) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था भए अनसुार 
सजाय हनुेी । 

(ञ) दफा ४९ को खडड (ण) अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई मबगो भए मबगो असलु गरी एक हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेी । 

                                                           
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) दफा १६ को उन पदफा (१) अन्तगइत कसूर गने 
व्यजक्त वा सरकारी कमइचारीलाई दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना 
वा दईु वर्इसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेी । 

५१. हैरानी गने मनयतले कब्जा वा मगरफ्तार गनेलाई सजायाः (१) 
मनामसब माहफकको कारण नभई वन सम्बन्धी कायइ गने कुनै 
कमइचारी वा प्रहरी कमइचारीले रीस ईहवले वा हैरानी गने मनयतले 
माल वस्त ु कब्जा गरेमा वा कसैलाई मगरफ्तार गरेमा त्यस्ता 
कमइचारीलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेी । 

  (२) उन पदफा (१) मा लेजखएका कमइचारीको मनयत त्यस्तो 
मथयो भने्न कुरा प्रमाजणत गने भार उन जूरवाला मामथ रहनीे । 

५२. कतइव्य पालन गदाइ बाधा अड्चन परु् याएमााः यस ऐन बमोजजम 
सरकारी कमइचारीले आफ्नो पदीय कतइव्य पालन गदाइ कसैले बाधा 
अड्चन परु् याएमा मनजलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा ी 
महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेी । 

५३. कसूरदारलाई उन म्काउन नलेाई सजायाः यस ऐन अन्तगइतको कसूर 
गनेलाई उन म्काउन न े व्यजक्तलाई कसूरदारलाई हनुे सरहको सजाय 
हनुेी । 

५४. दरुुत्साहन ददनलेाई सजायाः यस ऐन अन्तगइतको कसूर गनइ 
दरुुत्साहन ददन े वा ममलोमतो गने व्यजक्तलाई कसूरदारलाई हनु े
सरहको सजाय हनुेी । 

 

पररच्ीेद–१२ 

कसूरको जााँचबिु र कायइहवमध 

५५. कसूर रोक्न आवश्यक कारबाही गनेाः कसैले यो ऐन बमोजजम 
सजाय हनुे कसूर गनइ लागेको ी भने्न शिा लागेमा वा कसूर 
गदैको अवस्थामा फेला पारेमा वन सम्बन्धी काम गने कमइचारी 
वा प्रहरी कमइचारीले सो अपराध हनु नपाउन ने प्रबन्ध गनुइ पनेी र 
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सो कामको लामग चाहहदो बल प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गनइ 
सक्नेी । 

५६. हवशेर् अमधकाराः (१) यस ऐन अन्तगइतको वन सम्बन्धी कसूरमा 
संलग्न कसूरदार वन के्षरमभर वा बाहहर पक्रन लाग्दा पक्रन 
नददन े वा पहक्रसकेपमी पमन मनजलाई ीुटाई लैजान कसैले 
हलुहजु्जत गरी कसूरदारलाई भगाई लैजान ेअवस्था परी पक्रनेकै 
ज्यान जोजखम हनु े पररजस्थमत भई हमतयार नचलाई नहनुे अवस्था 
पनइ आएमा वन सरुक्षाको लामग खहटएका कमइचारीले घुाँडा मनुी 
लाग्ने गरी गोली चलाउन न सक्नेी । 

  (२) राहिय वन के्षरको जग्गा कसैले आवाद गरेको वा 
त्यस्तो जग्गामा घर, ीाप्रो बनार्सकेको भए पमन मडमभजनल वन 
अमधकृत वा मनजले तोकेको वन अमधकृत वा वन सहायकले सो 
आवादी हटाउन न वा घर, ीाप्रो भत्काउन न सक्नीे र बाली समेत 
जफत गनइ सक्नीे । 

  (३) उन पदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
यस ऐनले हनुे अरु सजायमा सो उन पदफामा लेजखएको कुराले कुनै 
असर पाने ीैन । 

५७. खानतलासीको अमधकाराः (१) यस ऐन बमोजजम सजाय हनुे कसूर 
भएको ी भने्न मनामसब माहफकको कारण भएमा कम्तीमा वन 
सहायक दजाइसम्मको कमइचारी वा सहायक प्रहरी मनरीक्षक दजाइको 
कमइचारीले कुनै स्थानको खानतलासी मलन सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम खानतलासी मलने व्यजक्तले 
खानतलासी मलन ुपने कारण खोली खानतलासी मलने स्थानको धनी 
वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरररहेको व्यजक्तलाई सो स्थानमा 
प्रवेश गनुइ भन्दा अगावै सूचना ददएर मार खानतलासी मलन ु   

पनेी । 
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  (३) उन पदफा (१) बमोजजम खानतलासी मलाँदा कम्तीमा 
दईुजना साक्षी राखी ती साक्षीहरुको रोहवरमा खानतलासी मलन ु
पनेी । 

  (४) मामनस बसोबास गरेको घरमा खानतलासी मलन ुपरेमा 
सो घरमा महहला भए हट्न सूचना र मौका ददन ुपीइ । 

  (५) यस दफामा लेजखएको कुनै कुराले खानतलासी मलने 
कमइचारीलाई सूयाइस्त देजख सूयोदय नभएसम्म मामनस बसोबास 
गरेको घरमा प्रवेश गनइ पाउन ने अमधकार हनुे ीैन । 

 स्पष्टीकरणाः यो दफाको प्रयोजनको लामग “स्थान” भन्नाले पाल, डुङ्गा 
तथा हवमभन्न हकमसमका सवारीका साधनलाई समेत जनाउन ाँी । 

५८. वन पैदावार र तत्सम्बन्धी माल वस्त ुकब्जा गनइ सक्नाेः (१) कुनै 
वन पैदावारको सम्बन्धमा यो ऐन उन ल्लङ्घन भएको ी भने्न भरपदो 
कारण देजखएमा त्यस्तो वन पैदावार र कसूरसाँग सम्बजन्धत 
हमतयार, डुङ्गा, सवारी तथा चौपायालाई वन सम्बन्धी कायइ गने कुनै 
कमइचारी वा प्रहरी कमइचारीले कब्जा गनइ सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम कब्जा गने कमइचारीले सो 
कब्जा गररएको मालको हववरण खोली कसूरसाँग सम्बजन्धत 
व्यजक्तलाई सोको भरपाई ददई त्यस्तो मालमा खास जचन्ह लगाई 
नाप जााँच गरी सकभर चााँडो सव मडमभजन वन कायाइलय वा 
मडमभजन वन कायाइलयमा प्रमतवेदन पेश गनुइ पनेी । 

  (३) उन पदफा (१) बमोजजम कब्जा गररएको वन पैदावार 
बाहेकको औजार, हमतयार, डुङ्गा, सवारी, चौपाया र्त्यादद तोहकएको 
ददन र स्थानमा दाजखला गने शतइमा मालधनी वा सम्बजन्धत 
गाउन ाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा स्थानीय भलाद्मीलाई 
जमानीको कागज गराई कम्तीमा राजपर अनहित दद्वतीय शे्रणीको 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत । 
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वन सहायक दजाइसम्मको कमइचारीले त्यस्तो माल वस्त ुीाडी ददन 
सक्नेी । 

५९.मगरफ्तार गने अमधकाराः (१) यस ऐन बमोजजमको कुनै कसूरको 
अनसुन्धानको मसलमसलामा कुनै व्यजक्तलाई पक्राउन  गनुइ पने भएमा 
अनसुन्धान गने अमधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यजक्तको 
पहहचान खलु्न े हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष पक्राउन  
गने अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको मनवेदनबाट पक्राउन  गनुइ पने 
कारण मनामसब देजखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउन  पूजी जारी 
गने अनमुमत ददन सक्नेी । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम पक्राउन  पूजी जारी गररएको 
व्यजक्तलाई प्रहरी वा वन सम्बन्धी काम गने कमइचारीले मगरफ्तार 
गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घडटामभर मदु्दा हेने अमधकारी 
समक्ष उन पजस्थत गराउन न ुपनेी । 

  (४) उन पदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
कसूर गने व्यजक्त तत्काल पक्राउन  नगररएमा त्यस्तो व्यजक्त भाग्न े
उन म्कन ेवा मनजले प्रमाण दसी वा सबतु नष्ट गने मनामसब कारण 
भएमा वा कसूरसाँग सम्बजन्धत फरार रहेको व्यजक्त फेला परेमा वा 
कसूर गरररहेको अवस्थामा फेला परेमा अनसुन्धान अमधकारीले 
त्यस्तो व्यजक्तलाई तत्कालै जरुरी पक्राउन  पूजी जारी गरी मगरफ्तार 
गरी मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष स्वीकृमतको लामग पक्राउन  परेको 
व्यजक्त सहहत उन पजस्थत गराउन न ुपनेी । 

  (५) कुनै कसूरको मसलमसलामा मगरफ्तार गररएको व्यजक्तको 
सम्बन्धमा चौबीस घडटामभर तहहककात पूरा नहनुे भई मनजलाई 

                                                           
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 

   मलुकुी संहहता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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थनुामा राखी तहहककात जारी राख्न ुपने देजखएमा तहहककात गने 
कमइचारीले मनजलाई मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उन पजस्थत गराई सो 
मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमत मलएर मार थनुामा राख्न ुपनेी । 
सो बमोजजम अनमुमत माग्दा थनुामा परेको व्यजक्त उन परको 
अमभयोग, त्यसको आधार, मनजलाई थनुामै राखी तहहककात गनुइ पने 
कारण र मनजको बयान कागज भै सकेको भए बयान कागजको 
व्यहोरा स्पष्ट ूपपमा उन ल्लेख गनुइ पनेी । 

  (६) उन पदफा (५) बमोजजम थनुामा राख्न े अनमुमत मागेमा 
मदु्दा हेने अमधकारीले सम्बजन्धत कागजातहूप हेरी तहहककात 
सन्तोर्जनक ूपपमा भए वा नभएको हवचार गरी सन्तोर्जनक 
ूपपमा तहहककात भैरहेको देजखएमा पटक पटक गरी बढीमा 
पच्चीस ददनसम्म थनुामा राख्न ेअनमुमत ददन सक्नेी । 

५९क.दसी प्रमाण पेश गने सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोजजम 
कसूर हनुे अपराधमा बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसूर 
हनुे कायइ गनइको लामग प्रयोग भएका साधन वा औजार दसी 
प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष पेश गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
यस ऐन बमोजजम कसूर हनुे अपराधमा बरामद भएका वन 
पैदावार, औजार तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मदु्दा हेने 
अमधकारी समक्ष पेश गनइ नसहकने भएमा त्यस्तो दसी प्रमाण 
नजजकको वन कायाइलयको जजम्मामा राखी सोको मचुलु्का पेश 
गरेमा दसी प्रमाण पेश गरे सरह मामननीे । 

  (३) मदु्दा हेने अमधकारीले त्यस्तो दसी प्रमाण राखेको 
ठाउन ाँमा डोर खटाई प्रमतवेदन मलई कारबाही गनइ यस दफाले बाधा 
परु् याएको मामनने ीैन । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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६०. मदु्दाको तहहककात र दायरीाः (१) यस ऐन बमोजजम सजाय हनु े
कसूर सम्बन्धी मदु्दाको तहहककात नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कमइचारीले गनेी र मदु्दा 
हेने अमधकारी समक्ष मदु्दा दायर गनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम मदु्दा दायर गदाइ सरकारी 
वकीलको राय सल्लाह मलन ुपनेी । 

६१. नेपाल सरकार वादी हनुेाः यस ऐन अन्तगइतको मदु्दा नेपाल सरकार 
वादी हनुीे । 

६२. कब्जा गररएको वन पैदावार, औजार, हमतयार, डुङ्गा, सवारी तथा 
चौपायाको माल धनी पत्ता नलागेमा गनेाः यस ऐन बमोजजम सजाय 
हनुे कसूरमसत सम्बजन्धत माल वस्तकुो धनी पत्ता नलागेमा 
तहहककात गने कमइचारीले कब्जा गररएको माल वस्तकुो हकदार 
कुनै भए हकदावी गनइ आउन न ुभनी सबैले देख्न ेठाउन ाँमा सात ददनको 
म्याद ददई सूचना टााँस गनुइ पनेी । उन क्त माल वस्त ु उन पर 
हकदावी परे मनणइयको लामग मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष पेश गनुइ 
पनेी । उन क्त माल वस्त ु उन पर हकदावी नपरे वा मदु्दा हेने 
अमधकारीबाट हकदावी पगु्न े नठहरी फैसला भएमा त्यस्तो माल 
वस्त ुनेपाल सरकारको हनुेी । 

६३. सडी गली जाने माल वस्त ुर चौपाया मललाम गनइ सहकनाेः यस ऐन 
अन्तगइत सजाय हनुे कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गररएका सडी गली 
जाने माल वस्त ुवा संरक्षण प्रदान गनइ नसहकने अवस्थाका माल 
वस्त ुर चौपायालाई नजजकको वन कायाइलय वा सरुजक्षत स्थानमा 
ल्याई मडमभजनल वन अमधकृतले मललाम मबक्री गनइ सक्नेी । 
त्यसरी मललाम मबक्रीबाट आएको रकम पमी ठहरे बमोजजम गने 
गरी धरौटीमा आम्दानी बााँमधनेी । 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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६४. पूपइक्ष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोजजम मगरफ्तार 
गररएको व्यजक्तलाई एक वर्इ वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनु 
सक्ने वन सम्बन्धी मदु्दाको अमभयोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट 
कसूरदार देजखएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसूरदार देजखन ेमनामसब 
माहफकको आधार देजखएमा त्यस्तो अमभयकु्तलाई पूपइक्षको लामग 
थनुामा राखी कारबाही गनुइ पनेी । 

  (२) उन पदफा (१) मा लेजखए देजख बाहेकका अरु 
कसूरदारलाई मनजलाई हनु सक्ने कैद वा जररबानाको उन पल्लो 
हदसम्मको नगद धरौट वा जेथा जमानी ददए ताररखमा र ददन 
नसकेमा थनुामा राखी मदु्दाको पूपइक्ष गनुइ पीइ । 

  तर पटके कसूरदारलाई धरौटीमा ीाड्न पार्ने ीैन । 

  (३) उन पदफा (१) वा (२) बमोजजम अमभयकु्तलाई थनुामा 
राखी कारबाही गदाइ थनुामा रहेका ददनहरुलाई कैदमा गणना गरी 
कसूरदारलाई हनुसक्न ेसजायको हदभन्दा बढी ददन थनुामा राख्न 
पार्ने ीैन । 

६५. मदु्दा हेने अमधकारीाः (१) यस ऐन अन्तगइत दश हजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना वा एक वर्इसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुे मदु्दा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल 
वन सेवाको अमधकृतले कारबाही र हकनारा गनेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम मदु्दा हेने अमधकारीले मदु्दाको 
कारबाही र हकनारा गदाइ हवशेर् अदालत ऐन, २०५९ बमोजजमको 
कायइहवमध र अमधकारको प्रयोग गनेी । 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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  (३) उन पदफा (१) बमोजजम मदु्दा हेने अमधकारीले गरेको 
मनणइय उन पर जचत्त नबझु्ने पक्षले मनणइयको सूचना पाएको मममतले 
पैंतीस ददनमभर जजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनइ सक्नेी । 

६६. बरामद भएको माल वस्त ुजफत हनुेाः यो ऐन बमोजजम सजाय हनुे 
कसूर गरेको ठहररएमा कसूरमा बरामद भएका सबै बोिबाहक, 

औजार, चौपाया र अन्य साधनहरु जफत हनुे ीन ्। 

  तर कसूरदार बाहेक अन्य व्यजक्तको हकमा त्यस्तो 
व्यजक्तले जानाजानी कसरुदारलाई सघाउन  परु् याउन न त्यस्तो 
बोिबाहक प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनइ ददएको अवस्था 
नदेजखएकोमा वा मबगो पचास हजार ूपपैयााँभन्दा कम मोल पने 
बोिबाहकको हकमा त्यस्तो बोिबाहक जफत नगरी उन क्त कायइ 
गनेलाई अन्य दफाले हनुे सजायमा पचास हजार ूपपैयााँसम्म थप 
सजाय हनुेी । 

६६क. वन हवकास कोर्ाः (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उन द्देश्य 
कायाइन्वयन गनइ, वनको संरक्षण र सम्वर्द्इन गनइ एवं अन्य 
प्रबइर्द्इनात्मक कायइको लामग एक वन हवकास कोर्को स्थापना गनइ 
सक्नेी ।  

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको कोर्मा देहायका रकमहरु 
रहनेीना्ः- 

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

(ख) कुनै व्यजक्त वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत । 

  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा थप । 
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(ग) हवदेशी सरकार, अन्तराइहिय संघ, संस्था वा 
व्यजक्तबाट सहयोग वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, 

(घ) वन के्षरको वन पैदावर मबक्रीबाट प्राप्त रकम र 
वन क्षेर अन्य प्रयोजनको लामग ददए वापत प्राप्त 
रकम, 

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

  (३) उन पदफा (१) को खडड (ग) बमोजजम कुनै रकम प्राप्त 
गदाइ नेपाल सरकार, अथइ मन्रालयको पूवइ स्वीकृमत मलन ुपनेी । 

  (४) वन हवकास कोर्को रकम कुनै “क” वगइको वाजणज्य 
बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेी ।              

  (५) कोर्को लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेी । 

   (६) कोर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोजजम     

हनुेी । 

 

पररच्ीेद–१३ 

हवहवध 

६७. नेपाल सरकारको भ–ूस्वाममत्व रहनेाः यस ऐन बमोजजमको 
चकला वन, संरजक्षत वन, सािेदारी वन, सामदुाहयक वन, 
कबमुलयती वन तथा धाममइक वन क्षेरहरुमा नेपाल सरकारको भ–ू

स्वाममत्व रहनेी । 

६७क.रुख भएको वन क्षेरमा बसोबास वा पनुवाइस नगररनेाः (१) 
प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन रुख भएको 
कुनै पमन वन के्षर बसोबास वा पनुवाइसको लामग प्रयोग गररने    

ीैन । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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  (२) उन पदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
हवपद् प्रभाहवत व्यजक्त वा राहिय गौरवको आयोजना सिालन गदाइ 
त्यस्तो के्षरमा बसोबास गरेका व्यजक्तलाई पनुस्थाइपनाको लामग 
त्यस्तो के्षर प्रयोग गनुइ पने भएमा नेपाल सरकारले स्पष्ट 
कायइयोजना सहहत मनणइय गरी त्यस्तो के्षर बसोबास र पनुवाइसको 
लामग प्रयोग गनइ सक्नीे । 

  (३) उन पदफा (२) बमोजजम बसोबास र पनुवाइस गररएका 
जग्गाहरुमा त्यस्तो जग्गा प्रदान गदाइको बखत देजख नै रहेका 
रुखहरु नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा रहनेीन ्। त्यस्ता रुखहरु 
नेपाल सरकारले यथासम्भव चााँडो हटाउन न ुपनेी । 

  (४) उन पदफा (३) मा उन जल्लजखत रुखहरु अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको र्जाजत बेगर हटाउन ने व्यजक्तलाई राहिय वनमा कसूर 
गरे सरह सजाय हनुेी । 

६७ख.वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापनाः वनबाट प्राप्त हनुे वातावरणीय 
सेवाको व्यवस्थापन, उन पयोग तथा लाभाशं सम्बन्धी व्यवस्था 
तोहकए बमोजजम हनुेी । 

६८. वन प्रयोग गनइ सक्नेाः (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापमन राहिय प्राथममकता प्राप्त योजना, लगानी 
बोडइबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राहिय गौरवका आयोजना 
वा राहिय प्राथममकता प्राप्त हवद्यतु प्रशारण लाईन हवस्तार सम्बन्धी 
योजना सिालन गनइ वनको प्रयोग गनुइ बाहेक अन्य कुनै पमन 
हवकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सिालन गदाइ वातावरणमा 
उन ल्लेखनीय प्रमतकूल असर नपने भएमा त्यस्तो योजना सिालन 
गनइको मनममत्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवजस्थत वन, 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
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संरजक्षत वन, सािेदारी वन, सामदुाहयक वन, कबमुलयती वन वा 
धाममइक वनको कुनै भाग प्रयोग गनइ स्वीकृमत ददन सक्नीे। यसरी 
वन के्षर प्रयोग गनइ ददए वापत मापदडड बनाई नेपाल सरकारले 
रकम वा सट्टा जग्गा मलन सक्नेी र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गनइ ददए 
वापत प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोजजमको कोर्मा जम्मा   

गररनेी ।   

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम वनको प्रयोग गनइ स्वीकृमत 
ददाँदा कुनै व्यजक्त वा समदुायलाई कुनै हामन नोक्सानी हनुे भएमा 
नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा उन पयकु्त व्यवस्था गरर ददन ु      

पनेी । 

६९. प्राहवमधक सहयोग ददनेाः कुनै उन पभोक्ता समूह, पट्टावाला, धाममइक 
मनकाय, समूह वा समदुाय वा मनजी वनको धनीले सामदुाहयक वन, 

कबमुलयती वन, धाममइक वन वा मनजी वनको हवकास र संरक्षणको 
लामग कुनै प्राहवमधक सहयोग माग गरेमा सम्बजन्धत मडमभजनल वन 
अमधकृतले त्यस्तो प्राहवमधक सहयोग उन पलब्ध गराई ददन     

सक्नेी । 

७०. वन के्षरमा प्रवेश मनर्ेधाः (१) वन संरक्षणको दृहष्टकोणबाट 
आवश्यक देजखएमा तोहकएको अमधकृतले राहिय वन वा संरजक्षत 
वनको सम्पूणइ भाग वा कुनै भागमा मनजित समयको लामग सूचना 
प्रकाजशत गरी प्रवेश मनर्ेध गनइ सक्नेी । 

  तर तोहकएको अमधकृतले तोहकददएको बाटोबाट आवत 
जावत गनइ यसले कुनै प्रमतबन्ध लगाएको मामनन ेीैन । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजम मनर्ेध गरेको के्षरमा मनर्ेधाज्ञा 
उन ल्लङ्घन गरी प्रवेश गनेलाई पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना वा 
एक महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेी । 
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७०क.प्रमतबन्ध लगाउन न सक्नेाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी जैहवक हवहवधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको 
लामग तोहकएको वन पैदावारको सिलन, कटान, उन पभोग, 

ओसारपसार, मबक्री हवतरण वा हवदेश मनकासीमा प्रमतबन्ध लगाउन न 
सक्नेी । 

७०ख.सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) नेपाल सरकारद्वारा 
संरजक्षत र व्यवजस्थत वनको सरुक्षाको लामग मन्रालयले सशस्त्र 
वन रक्षकको व्यवस्था गनइ सक्नेी । 

  (२) उन पदफा (१) बमोजजमको सशस्त्र वन रक्षकको 
मनयजुक्त, सेवाको शतइ र सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोजजम 
हनुेी । 

७१. असल मनयतले काम गरेकोमा बचाउन ाः यस ऐनले ददएको 
अमधकारको प्रयोग असल मनयतले गरेकोमा कुनै पमन सरकारी 
कमइचारी व्यजक्तगत तवरले उन त्तरदायी हनुे ीैन । 

७१क.सरुाकीलाई परुस्कार ददनेाः यस ऐन बमोजजमको कसूर हनु लागेको 
सरुाक ददने वा अपराधी पक्राउन  गनइ सहयोग गने संस्था वा 
व्यजक्तलाई कसूरदारलाई हनुे जररबानाको दश प्रमतशत परुस्कार 
स्वरुप ददर्नेी । 

७१ख.वन्यजन्तबुाट हनुे क्षमत वापत राहत ददर्नेाः तोहकएका वन्यजन्तकुो 
कारणले कसैको धनजनको क्षमत भएमा त्यस्तो क्षमत वापत तोहकए 
बमोजजम पीमडतलाई राहत ददर्नेी । 

७१ग.उन र्द्ार केन्द्र स्थापना गनइ सक्नेाः समस्याग्रस्त, नरभक्षी, घार्ते र 
टुहरुा वन्यजन्त ु तथा पंक्षीको उन र्द्ारका लामग तोहकए बमोजजम 
उन र्द्ार केन्द्रको स्थापना गरी सिालन गनइ सहकनेी । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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७१घ.अमधकार प्रत्यायोजनाः कुनै मनकाय वा अमधकारीले यस ऐन 
बमोजजम आफूलाई प्राप्त अमधकार आफू मातहतको कुनै मनकाय वा 
अमधकारीले प्रयोग गनइ पाउन न ेगरी प्रत्यायोजन गनइ सक्नीे । 

       तर मदु्दाको कारबाही र हकनारा गने यस ऐन बमोजजमको 
अमधकार प्रत्यायोजन हनुे ीैन । 

७२. मनयम बनाउन ने अमधकाराः यस ऐनका हवमभन्न पररच्ीेदमा उन ल्लेजखत 
उन द्देश्य पूमतइ गनइको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक मनयमहरु 
बनाउन न सक्नीे । 

७२क.कायइहवमध, मनदेजशका तथा मापदडड बनाउन न सक्नेाः यस ऐन तथा 
यस ऐन अन्तगइत बनकेो मनयमावलीको कायाइन्वयन गनइ 
मन्रालयले कायइहवमध, मनदेजशका तथा मापदडड बनाई लागू गनइ 
सक्नेी। 

७३. बाजिएमा गनेाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगइत बनकेा मनयमहरुमा 
लेजखएकोमा सोही बमोजजम र अरुमा प्रचमलत कानून बमोजजम 
हनुेी । 

७४. खारेजी र बचाउन ाः (१) देहायका ऐनहरु खारेज गररएका ीना्ः– 

(क) वन ऐन, २०१८ 

(ख) वन संरक्षण (हवशरे् व्यवस्था) ऐन, २०२४ 

  (२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अजघ वन ऐन, २०१८ र वन 
संरक्षण (हवशरे् व्यवस्था) ऐन, २०२४ र उन क्त ऐन बमोजजम 
बनार्एको मनयम वा मनकामलएको आदेश अन्तगइत गररएको काम 
यसै ऐन अन्तगइत भए गरेको मामननेी ।1 

                                                           
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोमधत । 
द «ष्टव्याः– (१)  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 
         “जजल्ला सरकारी अमधवक्ता” को सट्टा “जजल्ला न्यायामधवक्ता” । 

 (२)   हवशेर् अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 
         “हवशेर् अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “हवशेर् अदालत ऐन, २०५९” । 

 (३)   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 
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         “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 
      “गाउन ाँ हवकास समममत” भने्न शब्दहरुको सट्टा “गाउन ाँपामलका” । 

 (५)  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 
      “पनुरावदेन अदालत” को सट्टा “उन च्च अदालत” । 

 (६) केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः- 
(क) “र्लाका वन कायाइलय” को सट्टा “सव मडमभजन वन कायाइलय”, 

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

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

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

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


