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वन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ 

 

लालमोिर र प्रकाशन मममत 

      २०५५।१०।२१ 
 

२०५५ सालको ऐन नं. १९ 

स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद हववध 
हवरुदावली हवराजमान मानोन्नत मिेन्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर 
ओजस्स्वराजन्य परम िौरवमय तेजस्वी मरभवुनप्रजातन्रश्रीपद परम 
उज्जज्जवल कीमतिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पहवर ॐ 
रामपट्ट परम ज्जयोमतमिय सहुवख्यात मरशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध प्रबल 
िोरखादस्ििबाि ु परमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री 
श्रीमन्मिाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शािदेव देवानाम ् सदा 
समरहवजहयनाम ्। 

वन ऐन, २०४९ लार्ि संशोधन िनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः वन ऐन, २०४९ लार्ि संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ मिाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शािदेवको 
शासनकालको सत्तार्सौं वर्िमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “वन (पहिलो 
संशोधन) ऐन, २०५५” रिेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

२. वन ऐन, २०४९ को दफा २७ मा संशोधन: वन ऐन, २०४९ 
(यसपमछ "मूल ऐन" भमनएको) को दफा २७ को,- 

(१)  उपदफा (१) पमछ देिायको उपदफा (१क) 
थहपएकोछ:- 

"(१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापमन उपभोिा समूिका 
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पदामधकारीिरुले समदुायको हितको नाममा हवधान र 
कायियोजना हवपरीत कुनै काम कारबािी िरेको भनी 
उपभोिाको उजूरी परेमा त्यस्ता पदामधकारीलाई यस 
ऐन बमोस्जम सजाय िनुेछ ।"  

 (२) उपदफा (२) पमछ देिायको उपदफा (३) थहपएकोछ:- 

"(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापमन उपभोिा समूिका 
पदामधकारीिरुले समदुायको हितको नाममा यो ऐन र 
यस ऐन अन्तिित बनकेो मनयम हवपरीत कुनै काम 
कारबािी िरेमा मनजिरुलाई यस ऐन बमोस्जम सजाय 
िनि बाधा परु् याएको मामनने छैन ।" 

३. मूल ऐनमा दफा ३०क. थप: मूल ऐनको दफा ३० पमछ 
देिायको दफा ३०क. थहपएकोछ:- 

"३०क. सामदुाहयक वनको हवकासको लामि खचि िनुि पननाः 
सामदुाहयक वन उपभोिा समूिले कायियोजना बमोस्जम 
आजिन िरेको आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत रकम 
सामदुाहयक वनको हवकास, संरिि र व्यवस्थापन 
कायिमा खचि िनुि पननछ र बााँकी रकम अन्य हवकास 
कायिको लामि खचि िनि सक्नेछ ।" 

४. मूल ऐनमा दफा ४८क. थप: मूल ऐनको दफा ४८ पमछ 
देिायको दफा ४८क. थहपएकोछ:- 

"४८क. कोर् दास्खला िनुि पननाः (१) दफा ४८ को उपदफा 
(४) बमोस्जम बेवाररसी वा दररया बदुी काठिरुको 
मबक्री हवतरिबाट प्राप्त रकम मध्येबाट पचास प्रमतशत 
रकम स्जल्ला हवकास समममतको कोर्मा र बााँकी रकम 
सस्ित कोर्मा दास्खला िनुि पननछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्जल्ला हवकास 
समममतको कोर्मा जम्मा भएको रकम मध्येबाट पचास 
प्रमतशत रकम स्जल्ला हवकास समममतले स्जल्लामभरको 
वन हवकासको मनस्ित योजना बनाई सो योजना 
कायािन्वयनमा खचि िनुि पननछ ।" 

५. मूल ऐनको दफा ५९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५९ को 
उपदफा (२) पमछ देिायको उपदफा (३) र (४) थहपएका 
छन:्- 

"(३) कुनै कसूरको मसलमसलामा मिरफ्तार िररएको 
व्यस्िको सम्बन्धमा चौबीस घण्टामभर तिहककात पूरा निनुे भई 
मनजलाई थनुामा राखी तिहककात जारी राख्न ु पनन देस्खएमा 
तिहककात िनन कमिचारीले मनजलाई मदु्दा िेनन अमधकारी समि 
उपस्स्थत िराई सो मदु्दा िेनन अमधकारीको अनमुमत मलएर मार 
थनुामा राख्न ुपननछ । सो बमोस्जम अनमुमत माग्दा थनुामा परेको 
व्यस्ि उपरको अमभयोि, त्यसको आधार, मनजलाई थनुामै राखी 
तिहककात िनुि पनन कारि र मनजको बयान कािज भै सकेको 
भए बयान कािजको व्यिोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख िनुि पननछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम थनुामा राख्न े अनमुमत 
मािेमा मदु्दा िेनन अमधकारीले सम्बस्न्धत कािजातिरु िेरी 
तिहककात सन्तोर्जनक रुपमा भए वा नभएको हवचार िरी 
सन्तोर्जनक रुपमा तिहककात भैरिेको देस्खएमा पटक पटक 
िरी बढीमा पच्चीस ददनसम्म थनुामा राख्न े अनमुमत ददन   
सक्नेछ ।" 

६. मूल ऐनमा दफा ५९क. थप: मूल ऐनको दफा ५९ पमछ 
देिायको दफा ५९क. थहपएकोछ:- 

"५९क. दसी प्रमाि पेश िनन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन 
बमोस्जम कसूर िनुे अपराधमा बरामद भएका वन 
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पैदावार वा त्यस्तो कसूर िनुे कायि िनिको लामि प्रयोि 
भएका साधन वा औजार दसी प्रमािको रुपमा मदु्दा िेनन 
अमधकारी समि पेश िनुि पननछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापमन यस ऐन बमोस्जम कसूर िनुे अपराधमा 
बरामद भएका वन पैदावार, औजार तथा अन्य साधन 
दसी प्रमािको रुपमा मदु्दा िेनन अमधकारी समि पेश िनि 
नसहकन े भएमा त्यस्तो दसी प्रमाि नस्जकको वन 
कायािलयको स्जम्मामा राखी सोको मचुलु्का पेश िरेमा 
दसी प्रमाि पेश िरे सरि मामननेछ । 

(३) मदु्दा िेनन अमधकारीले त्यस्तो दसी प्रमाि 
राखेको ठाउाँमा डोर खटाई प्रमतवेदन मलई कारबािी िनि 
यस दफाले बाधा परु् याएको मामनने छैन ।" 

७. मूल ऐनमा दफा ७०क. र ७०ख. थप: मूल ऐनको दफा ७० 
पमछ देिायको दफा ७०क. र ७०ख. थहपएका छन:्- 

"७०क. प्रमतबन्ध लिाउन सक्नेाः श्री ५ को सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन िरी जैहवक हवहवधता र 
वातावरि संरििको प्रयोजनको लामि तोहकएको वन 
पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोि, ओसारपसार, मबक्री 
हवतरि वा हवदेश मनकासीमा प्रमतबन्ध लिाउन   
सक्नेछ । 

७०ख. सशस्त्र वन रिक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) श्री ५ को 
सरकारद्वारा संरस्ित र व्यवस्स्थत वनको सरुिाको लामि 
मन्रालयले सशस्त्र वन रिकको व्यवस्था िनि   
सक्नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सशस्त्र वन 
रिकको मनयसु्ि, सेवाको शति र सहुवधा सम्बन्धी 
व्यवस्था तोहकए बमोस्जम िनुेछ ।" 

 


