
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, चैत 0६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३८ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 0६ 

 

कर्ााली प्रदेशतभत्रको राविय वनको संरक्षर् र सवु्यवस्था गना बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः प्रदेशतभत्रको राविय वनलाई वातावरर्ीय सन्द्तलुनका लातग 
आवश्यक भ-ूभागमा वनक्षेत्र कायम गरी राख् न, सरकारद्वारा व्यवशस्थत 
वन, सामदुावयक वन, कबतुलयती वन र धातमाक वनको संरक्षर्, संवधान 
एवं ददगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको सहज 
आपूततामार्ा त वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरूको प्रवधान, भ-ूतथा 
जलाधार संरक्षर्, जैववक ववववधता तथा जडीबटुी र पयाापयाटनको 
व्यवस्थापनबाट प्रदेशको समवृि र स्थानीय समदुायको जीववकोपाजानमा 
योगदान परु् याउन र तनजी तथा सावाजतनक जग्गामा वन ववकास र 
प्रवधानको लातग कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले,   

 कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।   
 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कर्ााली प्रदेश वन 
ऐन, २०७८" रहेको छ।  

(२) यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरी 
तोवकएको तमततदेशख लागू हनुेछ।  

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क)  "आखेटोपहार" भन्द् नाले वन्द्यजन्द्तहुरूको जीववत 
वा मतृ शरीर वा पवहचान गना सवकन े
अवस्थामा रहेको ततनीहरूको शरीरको कुनै 
अङ्ग सम्झन ु पछा र सो शब्दले वन्द्यजन्द्तकुो 
कुनै पदाथा वा त्यस्तो पदाथाको सशम्मश्रर्बाट 
तयार भएको वस्तसुमेतलाई जनाउँछ।    
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(ख) “अन्द्तरप्रादेशशक वन” भन्द् नाले एक भन्द्दा बढी 
प्रदेशमा रै्तलएको, भौगोतलक तथा प्राकृततक 
रूपमा जोतडएको र पाररशस्थततकीय प्रर्ालीको 
दृविबाट अन्द्तरसम्बशन्द्धत राविय वन सम्झन ु
पछा।  

(ग)  "उपभोक्ता समूह" भन्द् नाले वनको संरक्षर्, 
संवधान, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग गना यस 
ऐनबमोशजम गठन भएको उपभोक्ता समूह 
सम्झन ुपछा।  

(घ) “कायायोजना” भन्द् नाले वनको ववकास, संरक्षर् 
तथा वन पैदावारको उपयोग तथा तबक्री 
ववतरर् गना तयार गररएको यस ऐनबमोशजम 
स्वीकृत वनसम्बन्द्धी कायायोजना सम्झन ुपछा।  

(ङ)  “गैरकाष्ठ वन पैदावार” भन्द् नाले वनमा रहेका 
वा वनमा उत्पन्न भएका वा वनबावहर रहेका 
रुखहरूबाट उत्पाददत काठ र दाउराबाहेकका 
जडीबटुी तथा वन्द्यजन्द्त ु वा वन्द्यजन्द्तकुो 
आखेटोपहारलगायत अन्द्य सबै जैववक 
उत्पशिका सामान सम्झन ुपछा।  

(च) “प्रार्ी उद्यान” भन्द् नाले संरक्षर् शशक्षा, 
मनोरञ्जन, प्रजनन,् वंशार् ु स्रोतको संरक्षर्, 

अध्ययन तथा अनसुन्द्धान गने उद्देश्यले 
जीवजन्द्तहुरू परस्थानमा प्रदशानमा राखी 
व्यवस्थापन गररएको स्थान सम्झन ुपछा र सो 
शव्दले शचतडयाखानालाई समेत जनाउँछ।  
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(छ)  “जलाधार” भन्द् नाले व्यवस्थापकीय ढङ्गले 
पररभावषत गररएको पानीको उत्पशि हनु,े बग्न ेर 
अशन्द्तम तनकास हनुे समग्र पानी ढलो के्षत्र 
सम्झन ु पछा। सो शब्दले कुनै नदी, खोला, 
खोल्सा आददलाई तनकासको आधार मानी 
त्यस्तो बहाव सगँसँगैको र सो भन्द्दा मातथल्लो 
के्षत्रसमेतलाई जनाउँछ।  

(ज)  “जैववक मागा” भन्द् नाले वन्द्यजन्द्तहुरू एक 
बासस्थानबाट अको बासस्थानमा आवतजावत 
गने बाटो सम्झन ुपछा।  

(झ)  “टाँचा भन्द् नाले” काठ वा खडा रुखमा लगाइन े
छाप, शचन्द्ह वा तनशाना सम्झन ुपछा।  

(ञ)  “तडतभजन वन कायाालय” भन्द् नाले प्रदेश 
सरकारअन्द्तगातको तडतभजन वन कायाालय 
सम्झन ुपछा।  

(ट)  “तडतभजनल वन अतधकृत” भन्द् नाले तडतभजन वन 
कायाालयको प्रमखु सम्झन ुपछा।  

(ठ)  “तोवकएको” वा “तोवकएबमोशजम” भन्द् नाले यस 
ऐनअन्द्तगात बनकेो तनयममा तोवकएको वा 
तोवकएबमोशजम सम्झन ुपछा।  

(ड)  “धातमाक वन” भन्द् नाले दर्ा ३४ बमोशजम 
परापूवाकालदेशखको कुनै धातमाक स्थल वा 
त्यसअन्द्तगात रहेको राविय वनको संरक्षर् गना 
कुनै धातमाक तनकाय, समदुाय वा समूहलाई 
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सशुम्पएको राविय वनको कुनै तनशित भाग 
सम्झन ुपछा।  

(ढ)  “तनजी वन” भन्द् नाले प्रचतलत कानूनबमोशजम 
कुनै व्यशक्त वा संस्थाको हक पगु्न े तनजी 
जग्गामा लगाई वा हकुााइ संरक्षर् गररएको 
वन सम्झन ु पछा। यसमा वन शब्दले 
गैरकाष्ठजन्द्य प्रजातत, जडीबटुी र सगुशन्द्धत 
वनस्पततसमेतलाई जनाउँछ।  

(र्)  “तनदेशनालय” भन्द् नाले मन्द्त्रालयअन्द्तगातको 
वनसम्बन्द्धी ववषय हेने तनदेशनालय सम्झन ु
पछा।  

(त)  “पयाापयाटन” भन्द् नाले वन, वन्द्यजन्द्त,ु 

वातावरर्लगायत प्राकृततक र साँस्कृततक 
सम्पदामा आधाररत प्रकृततमैत्री पयाटकीय 
गततववतधलाई सम्झन ु पछा। सो शब्दले 
पयाापयाटनलाई लशक्षत गरी सञ् चालन गररन े
वक्रयाकलापहरूलाई समेत जनाउँछ।  

(थ) “प्रचतलत संघीय वन ऐन” भन्द् नाले संघीय 
सरकारको वन ऐन, २०७६ सम्झन ुपछा।  

(द)   “प्रदेश” भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सम्झन ुपछा।  

(ध)   “प्रदेश वन तनदेशक” भन्द् नाले तनदेशनालयको 
प्रमखु सम्झन ुपछा।  

(न)   “प्रदेश सरकार” भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सरकार 
सम्झन ुपछा।  
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(प)  “प्रशोधन” भन्द् नाले कच्चा अपररष्कृत वन 
पैदावारको  मूल्य अतभवृवि गना सर्ा गरेर, 
सकुाएर, रेसा, धागो, लच्छा  वा धूलो बनाएर, 
पेलेर वा वाष्पीकरर् गरेर भौततक स्वरूप 
पररवतान गरी उपयोगी वस्त ु वा पदाथा वा 
अवयव उत्पादन गने काया सम्झन ुपछा।  

(र्)  “मन्द्त्रालय” भन्द् नाले प्रदेश सरकारको 
वनसम्बन्द्धी ववषय हेने मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा।  

(ब)  “राविय वन” भन्द् नाले प्रदेशतभत्र रहेका प्रदेश 
सरकारद्वारा व्यवशस्थत वन, सामदुावयक वन, 
धातमाक वन, कबतुलयती वन सम्झन ुपछा र सो 
शब्दले वनले घेररएको वा वनको छेउछाउमा 
रहेको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनतभत्र 
रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र 
बगरसमेतलाई जनाउँछ।  

(भ)  “वन” भन्द् नाले पूर्ा वा आशंशक रूपमा रुख वा 
बटु् यानले ढावकएको क्षेत्र सम्झन ुपछा।  

(म)  “वन पैदावार” भन्द् नाले वनमा रहेका वा 
पाइएका वा वनबाट ल्याइएका काष्ठ पैदावार, 
गैरकाष्ठ वन पैदावार, वा चट्टान, माटो, नदीजन्द्य 
र खतनजजन्द्य पदाथा सम्झन ुपछा।  

(य)  “वन संवधान पितत” भन्द् नाले वनको ववृि र 
ववकासका लातग गररने प्रर्ाली वा काया 
सम्झन ुपछा।  
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(र)  “पट्टा” भन्द् नाले दर्ा २७ बमोशजमका उद्देश्यका 
लातग दर्ा २९ बमोशजम प्रदान गररएको 
वनसम्बन्द्धी पट्टा सम्झन ु पछा र पट्टावाला 
भन्द् नाले पट्टा प्राप्त गने व्यशक्त वा संस्थालाई 
जनाउँछ।  

(ल)  “वनक्षते्र” भन्द् नाले तनजी स्वातमत्वको हक 
भोगको र प्रचतलत कानूनले अन्द्यथा व्यवस्था 
गरेको बाहेकको वन तसमाना लगाइएको वा 
नलगाइएको वनले घेररएको वा वनतभत्र रहेको 
घाँसे मैदान, खका , वहउँले ढाकेको वा 
नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल, 
तलैया, तसमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पती 
वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको के्षत्र सम्झन ु
पछा।  

(व)  “वातावरर्ीय अध्ययन प्रततवेदन” भन्द् नाले 
प्रचतलत कानूनबमोशजम गररने संशक्षप्त 
वातावरर्ीय अध्ययन, प्रारशम्भक वातावरर्ीय 
परीक्षर् र वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कनका 
सम्बन्द्धमा तयार गररएको प्रततवेदन सम्झन ु
पछा।  

(श)  “वातावरर्ीय सेवा” भन्द् नाले वनक्षते्रको 
पाररशस्थततकीय प्रर्ालीबाट प्राप्त हनुे देहाय 
बमोशजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हनुे लाभ 
सम्झन ुपछााः- 

(१) काबान सशितत, 
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(२) जैववक ववववधताको संरक्षर्,  
(३) जल, जलाधारीय सेवा तथा जलचक्र 

प्रर्ाली, 
(४) पयाापयाटन, 
(५) तोवकएबमोशजमका अन्द्य वस्त,ु सेवा 

तथा लाभ।  

(ष)  “सब तडतभजन वन कायाालय” भन्द् नाले तडतभजन 
वन कायाालयअन्द्तगातको वन कायाालय सम्झन ु
पछा।   

(स)  “सरकारद्वारा व्यवशस्थत वन” भन्द् नाले दर्ा १३ 
बमोशजम प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको 
राविय वनको कुनै भाग सम्झन ुपछा।  

(ह)  “सामदुावयक वन” भन्द् नाले दर्ा १६ बमोशजम 
उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्द्तरर् गररएको 
राविय वनको कुनै भाग सम्झन ुपछा।  

(क्ष)  “तसमसार” भन्द् नाले भतूमगत जलस्रोतबाट वा 
वषाातका कारर् पानीको पररमार् रहने वा 
प्राकृततक वा मानव तनतमात, स्थायी वा 
अस्थायी, जमेको वा बगेको, स्वच्छ वा नतुनलो 
पानी भएको धावपलो जतमन (स्वाम्प), दलदले 
जतमन (मासा), नदीबाट प्रभाववत जतमन 
(ररभराइन फ्लडप्लेन), ताल (लेक), पोखरी 
(पोण्ड) र जलभण्डार के्षत्र (वाटर स्टोरेज 
एररयाज) समेतलाई जनाउँछ।  
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(त्र)  “संरक्षर् भ-ूपररतध” भन्द् नाले राविय वनको कुनै 
भाग र त्यसको वरपर रहेको बस्तीअन्द्तगात 
पाइने वन, वन्द्यजन्द्त,ु परुाताशववक, सांस्कृततक, 
ऐततहातसक, जैववक ववववधता, वातावरर् वा 
वैज्ञातनक वा अन्द्य ववशेष महवव भएका दर्ा 
५९ बमोशजम घोषर्ा गररएको क्षेत्रलाई सम्झन ु
पछा।  

(ज्ञ)  “स्थानीय तह” भन्द् नाले गाउँपातलका वा 
नगरपातलका सम्झन ुपछा। 

 

पररच्छेद-२ 

राविय वनको सीमा तनधाारर् र अन्द्य व्यवस्था 
३.   राविय वनको सीमा तनधाारर्ाः (१) नेपाल सरकारले प्रदेशतभत्रको 

राविय वन र अन्द्तर प्रादेशशक वनको सीमा तनधाारर् गरेबमोशजम 
तडतभजनल वन अतधकृतले प्रचतलत संघीय वन ऐनमा भएको 
व्यवस्थाबमोशजम आफ्नो काया क्षेत्रको राविय वनको तसमाना 
छुट् याई वन तसमाना लगाउन सक्नेछ।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोशजम सीमा तनधाारर् गरेको 
वनको तथ्याङ्क, वनक्षेत्रको नक्सा, त्यस के्षत्रतभत्र पाइन े वनका 
वकतसम र त्यस्ता वनको अवस्था अद्यावतधक गरी राख्न ुपनेछ।  

४. जग्गा दताा गना नहनुाेः (१) राविय वनतभत्रको जग्गा कसैले पतन 
दताा गना वा गराउन हुँदैन।  

(२) उपदर्ा (१) मा लेशखएको जग्गा दताा गराइएको 
भए सो दतााको नाताले त्यस्तो जग्गा दावी गना पाइने छैन र 
त्यस्तो दताा स्वताः बदर भएको मातननछे।  
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(३) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अशघ कसैले राविय 
वनतभत्रको कुनै भाग दताा गराएको रहेछ भन े त्यस्तो दताासमेत 
यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ स्वताः बदर हनुेछ।  

(४) उपदर्ा (२) र (३) बमोशजम दताा बदर भएको 
जग्गाको लगत कट्टा गना तडतभजनल वन अतधकृतले मालपोत 
कायाालयलाई र करको लगत कट्टा गना सम्बशन्द्धत स्थानीय 
तहलाई तत्काल लेखी पठाउनपुनेछ। त्यसरी लेखी आएमा सात 
ददनतभत्र मालपोत कायाालयले सो जग्गाको लगत र सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तहले करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी सम्बशन्द्धत 
तडतभजन वन कायाालयलाई ददनपुनेछ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम लगत कट्टा भएको वववरर् 
तडतभजन वन कायाालयले  मन्द्त्रालयमा पठाउनपुनेछ।  

(६) राविय वनतभत्रको जग्गा कसैले दताा गरे गराएमा 
प्रचतलत संघीय वन ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोशजम सजाय हनुेछ।  

५.  राविय वनमा कुनै व्यशक्तलाई हक प्राप्त नहनुाेः (१) नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकार वा तडतभजनल वन अतधकृतबाट पट्टा, पूजी वा 
प्रमार्पत्र प्राप्त गरी वा अरु कुनै प्रकारको हक वा सहतुलयत प्राप्त 
गरेकोमा बाहेक कुनै व्यशक्तलाई राविय वनमा कुनै वकतसमको 
हक वा सहतुलयत प्राप्त हनुे छैन।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्राप्त हक वा सहतुलयत 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा तडतभजनल वन अतधकृतको 
आदेशबमोशजम बाहेक अरु कसैलाई तबक्री बन्द्धक, दान दातव्य 
वा सट्टा गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी ददनहुुदैँन।   

६.  प्रवेश तनषधे गना सक्नाेः वन संरक्षर्को दृविकोर्बाट आवश्यक 
देशखएमा तडतभजनल वन अतधकृतले मन्द्त्रालयको स्वीकृतत तलई 
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राविय वनको कुनै भागमा तनशित अवतधका लातग सूचना प्रकाशशत 
गरी प्रवेश तनषेध गना सक्नछे।  

तर तडतभजनल वन अतधकृतले तोवकददएको बाटोबाट 
आवत-जावत गना यसले कुनै प्रततबन्द्ध लगाएको मातनने छैन।  

७.   राविय वनको व्यवस्थापनाः (१) नेपाल सरकारले तयार गरेको 
प्रदेशतभत्रको राविय वन र अन्द्तर प्रादेशशक वनको रर्नीततक 
योजनाबमोशजम प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्रको राविय वनको 
संरक्षर्, व्यवस्थापन र सदपुयोगको व्यवस्था गनेछ।   

(२) उपदर्ा (१) मा उशल्लशखत रर्नीततक योजना प्राप्त 
नहुँदासम्म प्रदेश सरकार आर्ैँ ले तयार गरेको रर्नीततक 
योजनाबमोशजम प्रदेशतभत्रको राविय वनको संरक्षर्, व्यवस्थापन र 
सदपुयोगको व्यवस्था गना सक्नेछ।  

(३) उपदर्ा (१) वा (२) बमोशजमको रर्नीततक 
योजनाको अधीनमा रही तडतभजनल वन अतधकृतले आफ्नो काया 
क्षेत्रको राविय वनको रर्नीततक योजना तयार गरी मन्द्त्रालयबाट 
स्वीकृत गराइा कायाान्द्वयन गनुापनेछ।  

 (४) प्रदेशतभत्र रहेको अन्द्तर प्रादेशशक वनको हकमा 
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रर्नीततक योजना अनरुूप प्रदेश 
सरकारले अन्द्तर प्रादेशशक वनको संरक्षर्, ववकास र सदपुयोग 
गना आवश्यक व्यवस्था गनेछ।  

(५) अन्द्तर प्रादेशशक वन व्यवस्थापनसम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।  

८.  वन के्षत्रतभत्र बसोबास वा पनुवाास नगररनाेः (१) रुख भएको कुनै 
पतन वनके्षत्र बसोबास वा पनुवाासको लातग प्रयोग गररने छैन।  
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ बसोबास र पनुवाास गररएका 
जग्गाहरूमा त्यस्तो जग्गा प्रदान गदााको बखतदेशख नै रहेका 
रुखहरू प्रदेश सरकारको स्वातमत्वमा रहनेछन ्र त्यस्ता रुखहरू 
प्रदेश सरकारले यथासम्भव चाँडो हटाउन ुपनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) मा उशल्लशखत रुखहरू यस ऐन 
ववपरीत हटाउनलेाई राविय वनमा कसरु गरेसरह सजाय हनुेछ।  

९.  ववकास तनमाार्का लातग वनक्षते्र प्रयोग गनेसम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) 
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कुनै ववकास आयोजना सञ् चालन 
गदाा वनके्षत्रको जग्गा प्रयोग गनुाबाहेक अन्द्य कुनै ववकल्प नभएको 
र प्रचतलत कानूनबमोशजमको वातावरर्ीय अध्ययन प्रततवेदनबाट 
त्यस्तो योजना सञ् चालन गदाा वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल 
असर नपने देशखएमा सो आयोजना सञ् चालन गना त्यस्तो वनक्षेत्रको 
जग्गा प्राप्त गना नेपाल सरकारबाट अनमुतत तलनपुनेछ।  

(२) ववकास तनमाार्का लातग वनक्षेत्र प्रयोग गनेसम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था प्रचतलत संघीय वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोशजम 
हनुेछ।  

१०. खतनज कायाका लातग वनके्षत्र प्रयोग गना सक्नाेः (१) राविय 
वनतभत्र खतनज पदाथा भए नभएको अन्द्वेषर् गनुापने भएमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले मन्द्त्रालयको अनमुतत तलनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको अन्द्वेषर्बाट सनु, चाँदी, 
तामा, र्लामजस्ता खतनज पदाथा रहेको पिा लागी उत्खनन ्गनुा 
परेमा वन क्षेत्रको प्रयोगको लागी प्रचतलत संघीय वन ऐनबमोशजम 
नेपाल सरकारको अनमुतत तलनपुनेछ।   

११.  वन पैदावारको तबक्री ववतरर्ाः (१) प्रदेश सरकारले घरकाज, 
धातमाक काया, ववपद् व्यवस्थापन, शव दहन तथा अत्यावश्यक 
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ववकास तनमाार्लगायतका कायामा आवश्यक पने काठ दाउरा 
आपूतताका लातग तोवकएबमोशजम व्यवस्था गना सक्नेछ।  

(२) प्रदेश सरकारले मापदण्ड तनधाारर् गरी 
तोवकएबमोशजमका वन पैदावारमा आधाररत उद्योगलाई 
तोवकएबमोशजमको पररमार्मा वन पैदावार उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(३) प्रदेश सरकारले तोवकएबमोशजमका काष्ठ तथा 
गैरकाष्ठ वन पैदावार एक तहको मूल्य अतभवृवि नगरी प्रदेश 
बावहर तनकासी गना नपाउने व्यवस्था गना सक्नेछ।  

(४) वन पैदावारको उपयोग गना, हटाउन वा तबक्री 
ववतरर् गना, ओसारपसार वा तनकासी गना तोवकएको तनकाय वा 
अतधकारीले तोवकएबमोशजम इजाजत ददन सक्नेछ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम इजाजत ददइने वन 
पैदावारको मूल्य वा दस्तरु तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

(६) नरम र कडा प्रकृततका काठ हनुे प्रजाततको सङ्कलन 
तथा तबक्री ववतरर्को प्रवक्रया तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

(७) जडीबटुी प्रजाततको तोवकएको अवतधका लातग 
तोवकएबमोशजमको सङ्कलन इजाजत ददनपुनेछ। 

(८) तडतभजन वन कायाालयले वनक्षेत्रतभत्रको नदीजन्द्य 
पदाथा कायायोजनाले तनददाि गरेबमोशजम सङ्कलन तथा तबक्री 
ववतरर् गना सक्नेछ।  

१२. अध्ययन अनसुन्द्धानका लातग अनमुतत तलनपुनेाः (१) राविय 
वनक्षेत्रतभत्र वन, वनस्पतत तथा वन्द्यजन्द्तकुा लातग अध्ययन, 

अनसुन्द्धान तथा नमनुा सङ्कलन गना चाहने व्यशक्त वा संस्थाले 
अध्ययनको प्रस्ताव सवहत अनमुततको लातग मन्द्त्रालयमा तनवेदन 
ददनपुनेछ।  
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तनवेदन परेमा 
तोवकएबमोशजमको प्रवक्रयाको आधारमा सोही प्रयोजनका लातग 
तनशित अवतध तोकी मन्द्त्रालयले राविय वनको कुनै भाग उपलव्ध 
गराउन सक्नछे।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमको उपलव्ध गराइएको वन 
क्षेत्रको तोवकएको दस्तरु प्रदेश सरकारलाई बझुाउनपुनेछ। 

 
पररच्छेद-३ 

सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
१३. सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनको कायायोजनााः (१) तडतभजन वन 

कायाालयले रर्नीततक योजनाको अधीनमा रही आफ्नो काया 
के्षत्रतभत्रको राविय वनको कुनै भागलाई सरकारद्वारा व्यवशस्थत 
वनको रूपमा व्यवस्थापन गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सरकारद्वारा व्यवशस्थत 
वनको व्यवस्थापन गना कायायोजना तयार गरी स्वीकृततका लातग 
तनदेशनालयमा पेश गनुापनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम पेश भएको कायायोजनामा 
कुनै हेररे्र आवश्यक देखेमा तनदेशनालयले त्यस्तो कायायोजना 
तडतभजन वन कायाालयमा वर्ताा पठाउन सक्नेछ र तडतभजन वन 
कायाालयले आवश्यक हेररे्र गरी आफ्नो रायसवहत पठाएपतछ सो 
कायायोजना तनदेशनालयले स्वीकृत गनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम स्वीकृत भएको कायायोजना 
तडतभजन वन कायाालयले कायाान्द्वयन गनेछ। 
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१४.  सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनको वन पैदावारको स्वातमत्व र तबक्री 
ववतरर्ाः (१) सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनको वन पैदावारमा प्रदेश 
सरकारको स्वातमत्व रहनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको वन पैदावार उपयोग गना, 
हटाउन वा तबक्री ववतरर् गना, तनकासी गना वा ओसारपसार गना 
तोवकएको तनकाय वा अतधकारीले तोवकएबमोशजम इजाजत ददन 
सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम इजाजत ददइने वन 
पैदावारको मूल्य वा दस्तरु तोवकए  बमोशजम हनुेछ। 

१५.  सरकारद्वारा व्यवशस्थत वनमा अन्द्य काया गना नहनुाेः कायायोजनाले 
तनददाि गरेका काया तथा वन ववकास कायाबाहेक सरकारद्वारा 
व्यवशस्थत वनमा अन्द्य कुनै काया गना पाइने छैन। 

तर मन्द्त्रालयबाट अनमुतत प्राप्त गरी वैज्ञातनक अध्ययन 
वा अनसुन्द्धान गना यसले बाधा पारेको मातनने छैन।  

पररच्छेद-४ 
सामदुावयक वनसम्बन्द्धी व्यवस्था 

१६.  सामदुावयक वन हस्तान्द्तरर्ाः (१) दर्ा २३ बमोशजम दताा भएको 
उपभोक्ता समूहले वनको ववकास, संरक्षर्, उपयोग, व्यवस्थापन गना 
तथा वन पैदावारको स्वतन्द्त्र रूपमा मूल्य तनधाारर् गना र तबक्री 
ववतरर् गना पाउने गरी राविय वनको कुनै भाग सामदुावयक 
वनको रूपमा व्यवस्थापन गना चाहेमा कायायोजनासवहत तडतभजन 
वन कायाालयमा तनवेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कायायोजना तडतभजनल 
वन अतधकृतले आवश्यक जाँचबझु गरी उपयकु्त देशखएमा स्वीकृत 
गनेछ।  
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(३) उपदर्ा (२) बमोशजम कायायोजना स्वीकृत भएमा 
तडतभजनल वन अतधकृतले तोवकएबमोशजमको ढाँचामा सामदुावयक 
वन हस्तान्द्तरर्को प्रमार्पत्र ददनछे।  

(४) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लातग तडतभजनल वन 
अतधकृतले उपभोक्ताहरूलाई पररचालन गरी कायायोजना तयार गना 
आवश्यक प्राववतधक एवं अन्द्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(५) उपदर्ा (१) बमोशजमको कायायोजना तयार गदाा 
उपभोक्ता समूहले सम्बशन्द्धत स्थानीय तहसँग आवश्यक परामशा 
गना सक्नेछ।  

(६) उपदर्ा (१) बमोशजमको कायायोजनाको अवतध 
बढीमा दश वषाको हनुेछ।  

१७.  कायायोजनामा संशोधनाः (१) उपभोक्ता समूहले समूहको चाहना र 
आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कायालाई प्रभावकारी 
बनाउन सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको परामशामा सामदुावयक वन 
व्यवस्थापनसम्बन्द्धी कायायोजना संशोधन गना सक्नछे र त्यस्तो 
संशोधनको जानकारी तडतभजनल वन अतधकृतलाई ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम उपभोक्ता समूहले 
कायायोजनामा गरेको संशोधनले वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल 
असर पने देशखएमा तडतभजनल वन अतधकृतले त्यस्तो संशोधनको 
जानकारी प्राप्त भएको तीस ददनतभत्र उपभोक्ता समूहलाई सो 
संशोधन लागू नगना तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदेशनको 
पालना गनुा उपभोक्ता समूहको कताव्य हनुछे।  

१८. वन उद्यम तथा पयाापयाटन कायाक्रम सञ् चालन गना सक्नाेः (१) 
सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहले कायायोजनाले तनददाि गरेका वन 
उद्यम तथा तोवकएबमोशजमका पयाापयाटनका कायाक्रमहरू आर्ैँ ले 
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वा स्थानीय तह वा संघसंस्था वा तनजी के्षत्र वा सहकारीसँगको 
साझेदारीमा सञ् चालन गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सामदुावयक वन उपभोक्ता 
समूहले पयाापयाटन ववकासका भौततक पूवााधार तनमाार्का लातग 
बढीमा पाँच हेक्टर वा कूल के्षत्रर्लको दश प्रततशतले हनु 
आउने के्षत्रर्लमध्ये जनु कम हनु्द्छ त्यतत सामदुावयक वन के्षत्र 
प्रयोग गना सक्नछे।  

तर त्यस्तो के्षत्रमा प्रचतलत कानून र समूहको कायायोजना 
ववपरीत कुनै भौततक पूवााधार तनमाार् गरी वनके्षत्रको भ-ूउपयोग 
पररवतान गना पाइन ेछैन।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम साझेदारी गरेको कारर्ले 
मात्र उपभोक्ता समूहको उिरदावयत्व हस्तान्द्तरर् भएको मातनन े
छैन।  

(४) सामदुावयक वनमा पयाापयाटन कायाक्रम 
सञ् चालनबाट प्राप्त शलु्कको दश प्रततशत रकम प्रदेश सशित 
कोषमा जम्मा गनुापनेछ।  

(५) वन उद्यम तथा पयाापयाटन कायाक्रम 
सञ् चालनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

१९.  सामदुावयक वन वर्ताा तलन सवकनाेः (१) दर्ा १६ बमोशजम 
हस्तान्द्तरर् भएको सामदुावयक वनमा उपभोक्ता समूहले 
कायायोजनाबमोशजम काया सञ् चालन गना नसकेमा वा कायायोजना 
ववपरीत काम गरेमा वा वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल असर 
पने कुनै काया गरेमा वा यो ऐन र यस ऐनअन्द्तगात बनकेा तनयम 
उल्लङ्घन गरेमा तडतभजनल वन अतधकृतले तोवकएबमोशजम त्यस्तो 
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उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गना र त्यस्तो सामदुावयक वन 
वर्ताा तलने तनर्ाय गना सक्नछे।  

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गरी 
सामदुावयक वन वर्ताा तलने तनर्ाय गनुा अशघ सम्बशन्द्धत उपभोक्ता 
समूहलाई सर्ाइ पेश गने मौका ददइनछे।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तडतभजनल वन अतधकृतले 
गरेको तनर्ाय उपर शचि नबझु्ने समूहले तोवकएबमोशजम प्रदेश वन 
तनदेशकसमक्ष उजरु गना सक्नेछ र त्यस्तो उजरुीमा प्रदेश वन 
तनदेशकले गरेको तनर्ाय अशन्द्तम हनुेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम वर्ताा तलएको सामदुावयक 
वन उपदर्ा (२) बमोशजम तडतभजनल वन अतधकृतले गरेको 
तत्सम्बन्द्धी तनर्ाय बदर भएमा तडतभजनल वन अतधकृतले 
साववककै उपभोक्ता समूहलाई सामदुावयक वन वर्ताा ददनपुनेछ र 
तनर्ाय सदर भएमा तडतभजनल वन अतधकृतले दर्ा २३ बमोशजम 
उपभोक्ता समूह पनुगाठन गरी सो सामदुावयक वन पनुाः 
हस्तान्द्तरर् गनुापनेछ।  

२०.  कायायोजना ववपरीत काम गनेलाई हनु े सजायाः (१) सामदुावयक 
वनमा कुनै उपभोक्ताले कायायोजना ववपरीत हनु ेकुनै काम गरेमा 
तनजलाई सम्बशन्द्धत उपभोक्ता समूहले समूहको ववधान र 
कायायोजनाबमोशजम जररवाना गना सक्नेछ र कुनै हातन नोक्सानी 
भएकोमा तबगोसमेत असलु उपर गना सक्नछे।  

तर उपभोक्ता समूहका सदस्य भन्द्दा बावहरको व्यशक्त 
भएमा राविय वनमा कसरु गरेसरह सजाय हनुेछ।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कुनै उपभोक्ताले कायायोजना ववपरीत हनु े कुनै काम गरी 
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भएको हातन नोक्सानीको आधारमा सजाय हनु उपभोक्ता समूहबाट 
तसर्ाररस भई आएमा तडतभजनल वन अतधकृतले प्रचतलत संघीय 
वन ऐनबमोशजम कारवाही गना सक्नेछ।  

२१.  सामदुावयक वनको वनपैदावार तबक्री ववतरर्ाः (१) सामदुावयक 
वनको कायायोजनाबमोशजम प्राप्त हनु े वनपैदावारमध्ये समूहले 
आफ्ना सदस्यलाई तबक्री ववतरर् गरी खपत नभएको वनपैदावार 
तोवकएबमोशजम समूहबावहर तबक्री ववतरर् गना सक्नेछ।  

(२) समूहबावहर तबक्री ववतरर् गररएको वनपैदावारहरूको 
तबक्रीबाट प्राप्त रकमको पन्द्र प्रततशत रकम सेवा शलु्कबापत 
प्रदेश सशित कोषमा जम्मा गनुापनेछ।  

(३) समूहले आन्द्तररक तबक्री ववतरर् गररएको 
वनपैदावारहरूको तबक्रीबाट प्राप्त रकमको एक प्रततशत रकम 
सेवा शलु्कबापत प्रदेश सशित कोषमा जम्मा गनुापनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह गठनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
२२.  सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको गठनाः (१) सामूवहक वहतका 

लातग आफ्नो पायक पने कुनै वनको ववकास र संरक्षर् गना तथा 
वनपैदावारको उपयोग गना चाहने सम्बशन्द्धत उपभोक्ताहरूले 
तोवकएबमोशजम उपभोक्ता समूह गठन गना सक्नछेन।्  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम उपभोक्ता समूह गठन गना 
माग भई आएमा तडतभजन वन कायाालयले उपभोक्ता समूहको 
पवहचान तथा ववधान तयारीको लातग आवश्यक सामाशजक 
पररचालन गना कमाचारी खटाउन सक्नछे। त्यसरी खवटएको 
कमाचारीले उपभोक्ता समूहले तलन चाहेको वनमा अन्द्य 
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उपभोक्तासँग कुनै वकतसमको वववाद रहेमा सोको समाधान गरी 
समूह गठन र ववधान तयार गना सहयोग गनुापनेछ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ गठन भएका सामदुावयक 
वन उपभोक्ता समूहहरूको वववरर् अद्यावतधक गरी तडतभजन वन 
कायाालयले तनदेशनालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय तहमा समेत 
पठाउनपुनेछ।  

२३.  सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको दताााः (१) दर्ा २२ बमोशजम 
गठन गररएको उपभोक्ता समूह दताा गराउन समूहको ववधान 
संलग्न गरी तोवकएबमोशजमको ढाँचामा तडतभजन वन कायाालयमा 
तनवेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको तनवेदन पना आएमा 
तडतभजनल वन अतधकृतले आवश्यक जाँचबझु गरी त्यस्तो 
उपभोक्ता समूहलाई तोवकएबमोशजम दताा गरी तोवकएको ढाँचामा 
उपभोक्ता समूह दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेछ र सोको जानकारी 
तनदेशनालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय तहमा पठाउनपुनेछ।  

२४.  सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह सङ्गदठत संस्था हनुाेः (१) दर्ा 
२२ बमोशजम गदठत सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह एक 
अववतछन्न उिरातधकारवाला एक स्वशातसत, सङ्गदठत र 
समावेशीमूलक संस्था हनुेछ। 

(२) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा 
छुटै्ट छाप हनुछे।  

(३) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहले व्यशक्त सरह चल 
अचल सम्पशि प्राप्त गना, उपभोग गना, बेचतबखन गना वा अन्द्य 
वकतसमले बन्द्दोबस्त गना सक्नेछ। 
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तर जतमन तथा उपभोक्ता समूहको भौततक संरचना 
बेचतबखन गना सक्ने छैन।  

(४) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहले व्यशक्तसरह 
आफ्नो नामबाट नातलस उजरु गना र सो उपर पतन सोही नामबाट 
नातलस उजरु लाग्न सक्नछे।  

(५) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आतथाक 
वषा समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र तोवकएबमोशजम 
लेखापरीक्षर् गराई वावषाक साधारर् सभा सम्पन्न गनुापनेछ।  

२५.  सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहको कोषाः (१) सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका 
रकमहरू जम्मा गररनछेाः- 

 (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तहबाट प्राप्त अनदुान  रकम, 

(ख)  कुनै व्यशक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता वा दान दातव्यको  रकम,  

(ग)  वन पैदावारको तबक्री ववतरर्बाट प्राप्त 
रकम, 

(घ)  जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  वन उद्यम र पयाापयाटन कायाक्रमबाट 
आजान गरेको रकम,  

(च)   अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३)  उपभोक्ता समूहको वहतको नाममा समूहको कोषको 
रकम वहनातमना गना पाइने छैन। 
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(४) उपभोक्ता समूहको तर्ा बाट गररने खचा उपदर्ा 
(१) बमोशजमको कोषबाट  व्यहोररनेछ।  

(५)  उपदर्ा (२) बमोशजम प्राप्त भएको रकमबाट 
समूहले कम्तीमा पशच्चस प्रततशत रकम वनको ववकास, संरक्षर् र 
व्यवस्थापनमा खचा गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचास 
प्रततशत रकम सम्बशन्द्धत स्थानीय तहका वडाहरूमा समन्द्वय तथा 
सह-लगानी गरी समूहको क्षमता ववकास, गररबी न्द्यूनीकरर्, मवहला 
सशक्तीकरर् तथा वन उद्यम ववकास कायामा खचा गनुापनेछ। 

(६) उपदर्ा (५) बमोशजम खचा गरी बाँकी रहेको रकम 
उपभोक्ता समूहको वहतमा खचा गना सवकनछे।  

(७) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका 
वन्द्यजन्द्तबुाट त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षतत भएमा 
उपदर्ा (१) बमोशजमको कोषबाट प्रभाववत व्यशक्तलाई राहत 
उपलब्ध गराउन सवकनछे।  

(८) कोषको सञ् चालनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

२६.  प्रततवेदन ददनपुनेाः (१) सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक 
आतथाक वषा समाप्त भएको तीन मवहनातभत्रमा तोवकएबमोशजम 
सामदुावयक वनको शस्थतत खलुाइएको वावषाक प्रततवेदन र आतथाक 
प्रततवेदन सम्बशन्द्धत स्थानीय तह र तडतभजन वन कायाालयमा पेश 
गनुापनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्राप्त वावषाक प्रततवेदनहरूको 
आधारमा सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालय र स्थानीय तहले 
समूहलाई आवश्यक सझुाव तथा तनदेशन ददन सक्नछेन।्  
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पररच्छेद-६ 

कबतुलयती वनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
२७.  कबतुलयती वन प्रदान गनेाः (१) प्रदेश सरकारले देहायका 

उद्देश्यहरूका लातग हैतसयत तबतग्रएको राविय वनको कुनै भाग 
कबतुलयती वनको रूपमा तोवकएबमोशजम सम्झौता गरी प्रचतलत 
कानूनबमोशजम स्थावपत संगदठत संस्थालाई उपलव्ध गराउन 
सक्नेछाः- 

(क)  वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरूलाई 
आवश्यक पने कच्चा पदाथा उत्पादन गना, 

(ख) वृक्षारोपर् गरी वन पैदावारको उत्पादनमा 
वृवि गरी तबक्री ववतरर् गना वा उपयोग 
गना, 

(ग)  वनको संरक्षर् र ववकास हनुे गरी कृवष 
वन बाली वा पश ुर्मा सञ् चालन गना, 

(घ)  वनको संरक्षर् र ववकास हनुे गरी कीट, 

पतङ्ग तथा वन्द्यजन्द्तकुो र्मा वा प्रार्ी 
उद्यान सञ् चालन गना, 

(ङ)  वनको संरक्षर् र ववकास हनु े गरी 
पयाापयाटन व्यवसाय सञ् चालन गना,  

(च)  गररबी न्द्यूनीकरर्का लातग वनको संरक्षर् 
ववकास गरी आयआजानका कायाक्रम 
सञ् चालन गना। 

 स्पिीकरर्ाः यस दर्ाको प्रयोजनको लातग "हैतसयत 
तबतग्रएको वन" भन्द् नाले बीस प्रततशत भन्द्दा कम छत्र घनत्व 
(क्राउन कभरेज) भएको वन सम्झन ुपछा।  
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(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) देशख (ङ) सम्मका 
उद्देश्यहरूका लातग कबतुलयती वन तलन चाहने प्रचतलत 
कानूनबमोशजम स्थावपत संगदठत संस्था, सहकारी, उद्योग वा 
समदुायले आरू्ले कबोल गरेको रकम वावषाक रूपमा ततनुापनेछ। 

(३) उपदर्ा (१) मा उशल्लशखत खण्ड (क) देशख (ङ) 
सम्मका उद्देश्यका लातग उपदर्ा (२) बमोशजमको प्रस्तावकलाई 
जग्गा उपलब्ध गराउन ु अशघ नेपाल सरकारको सहमतत 
तलनपुनेछ।  

२८.  कबतुलयती वन प्रदान गने सूचनााः (१) तडतभजन वन कायाालयले 
तयार गरेको रर्नीततक योजनाको अधीनमा रही कबतुलयती वन 
उपलब्ध गराउन सवकने वन के्षत्रको ववषयमा तनदेशनालयले 
आवश्यक वववरर्सवहतको सूचना प्रकाशशत गना सक्नछे। 

(२) कबतुलयती वन तलन इच्छुक प्रचतलत 
कानूनबमोशजम स्थावपत संगदठत संस्था, उद्योग, सहकारी वा 
समदुायले तोवकएबमोशजमको वववरर्सवहत प्रदेश वन 
तनदेशकसमक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम तनवेदन पना आएमा प्रदेश 
वन तनदेशकले आवश्यक जाँचबझु गरी प्रततस्पधााको आधारमा 
कबतुलयती वन उपलब्ध गराउन तोवकएबमोशजमको प्रस्ताव माग 
गरी सूचना प्रकाशशत गनुा पनेछ। 

 (४) उपदर्ा (३) बमोशजमको सूचनामा उपदर्ा (२) 
बमोशजमका तनवेदकलगायत इच्छुक सबैले भाग तलन सक्नेछन।् 

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम प्राप्त प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन 
गरी तनदेशनालयले मन्द्त्रालयमार्ा त प्रदेश सरकारमा स्वीकृततको 
लातग पेश गनुापनेछ। 
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२९.  कबतुलयती वनको पट्टााः दर्ा २७ को उपदर्ा (३) बमोशजमको 
सहमतत र दर्ा २८ बमोशजम प्रदेश सरकारबाट स्वीकृतत प्राप्त 
भएमा मन्द्त्रालयले स्वीकृतत प्राप्त भएको तमततले तीस ददनतभत्र 
तोवकएबमोशजम वनसम्बन्द्धी पट्टा तयार गरी तोवकएको दस्तरु तलई 
तनवेदकलाई सो पट्टासवहत कबतुलयत वन प्रदान गना 
तनदेशनालयलाई जानकारी ददनेछ र प्रदेश वन तनदेशकले त्यस्तो 
कबतुलयती वनको पट्टा ददनपुनेछ। 

३०.  कबतुलयती वन वर्ताा तलन सवकनाेः (१) दर्ा २७ बमोशजम प्रदान 
गररएको कबतुलयती वनमा पट्टावालाले पट्टाबमोशजम काया 
सञ् चालन गना नसकेमा वा वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल 
प्रभाव पने कुनै काया गरेमा वा यो ऐन र यसअन्द्तगात बनेको 
तनयमबमोशजम पालन गनुापने कुराहरू पालन नगरेमा प्रदेश वन 
तनदेशकले कबतुलयती वनसम्बन्द्धी पट्टा खारेज गरी त्यस्तो 
कबतुलयती वन वर्ताा तलने तनर्ाय गना सक्नेछ र हातन नोक्सानी 
भएको भए तबगोसमेत भराउनेछ। 

 तर त्यसरी वनसम्बन्द्धी पट्टा खारेज गरी कबतुलयती 
वन वर्ताा तलने तनर्ाय गनुाअशघ सम्बशन्द्धत पट्टावालालाई आफ्नो 
सर्ाइ पेश गना मौका ददइनछे। 

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रदेश वन तनदेशकले 
गरेको तनर्ायउपर शचि नबझु्ने पट्टावालाले त्यस्तो तनर्ायको सूचना 
पाएको तमततले पैततस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च अदालतमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

३१.  गररबी न्द्यूनीकरर्का लातग कबतुलयती वन प्रदान गनेाः (१) 
तडतभजनल वन अतधकृतले गररबीको रेखामतुन रहेका स्थानीय 
जनताको गररबी न्द्यूनीकरर् गना र वनको संरक्षर् र ववकास गरी 
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आयआजान हनुे कायाक्रम सञ् चालन गना तोवकएबमोशजम उपभोक्ता 
समूह गठन गरी राविय वनको कुनै भाग तोवकएबमोशजम 
कायायोजना तयार गरी कबतुलयती वनको रूपमा प्रदान गना 
सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम कबतुलयती वन प्रदान गदाा 
तडतभजनल वन अतधकृतले कबतुलयती वनको व्यवस्थापन 
कायायोजना स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहलाई तोवकएबमोशजमको 
प्रमार्पत्र ददनपुनेछ।  

 (३) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रदान गररएको कबतुलयती 
वनमा कबतुलयती वन प्रदान गदााका बखत रहेका रुखहरूको 
स्वातमत्व प्रदेश सरकारको हनुेछ। त्यस्ता रुखहरू संरक्षर् 
गरेबापत सोबाट प्राप्त हनु े आयको तोवकएबमोशजमको वहस्सा 
उपभोक्ता समूहलाई ददइनेछ। 

 (४) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रदान गररएको कबतुलयती 
वनमा कायायोजनाबमोशजम समूहले लगाई हकुााएका रुख 
तबरुवाको स्वातमत्व उपभोक्ता समूहको हनुेछ र उपभोक्ता समूहले 
उक्त रुख तबरुवाहरू तोवकएबमोशजम तबक्री ववतरर् गना सक्नेछ। 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत कानूनबमोशजम 
हस्तान्द्तरर् गररएको कुनै कबतुलयती वन समूहले तनर्ाय गरी 
कबतुलयती वन वर्ताा गना तनवेदन ददएमा तडतभजनल वन 
अतधकृतले आवश्यक जाँचबझु गरी मनातसब ठहरे त्यस्तो 
कबतुलयती वन वर्ताा तलन सक्नेछ। त्यसरी वर्ताा भएको 
कबतुलयती वनको लगत कट्टा गरी सोके्षत्र स्वताः राविय वनको 
रूपमा व्यवस्थापन हनुछे र त्यस्तो तनर्ायको जानकारी 
तनदेशनालय र मन्द्त्रालयलाई ददनपुनेछ।  
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३२.  गररबी न्द्यूनीकरर्का लातग प्रदान गरेको कबतुलयती वन वर्ताा 
तलन सवकनाेः (१) दर्ा ३१ बमोशजम प्रदान गररएको कबतुलयती 
वनमा उपभोक्ता समूहले कायायोजनामा उल्लेख भए बमोशजमका 
कायाहरू सञ् चालन गना नसकेमा वा नसवकने भनी वर्तााका लातग 
तलशखत तनवेदन ददएमा वा कायायोजना ववपरीत कायाहरू गरेमा वा 
वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल प्रभाव पने कुनै काया गरेमा वा 
यो ऐन र यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमबमोशजम पालन गनुापने 
कुराहरू पालन नगरेमा तडतभजनल वन अतधकृतले त्यस्तो 
उपभोक्ता समूहको दताा खारेज गरी कबतुलयती वन वर्ताा तलन े
तनर्ाय गना सक्नेछ र हातन नोक्सानी भएको भएमा तबगोसमेत 
भराउनेछ। 

तर त्यसरी दताा खारेज गरी कबतुलयती वन वर्ताा तलन े
तनर्ाय गनुाअशघ सम्बशन्द्धत उपभोक्ता समूहलाई सर्ाइ पेश गना 
मौका ददनपुनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तडतभजनल वन अतधकृतले 
गरेको तनर्ायउपर शचि नबझु्ने उपभोक्ता समूहले प्रदेश वन 
तनदेशकसमक्ष उजरु गना सक्नेछ र त्यस्तो उजरुीमा प्रदेश वन 
तनदेशकले गरेको तनर्ाय अशन्द्तम हनुेछ। 

३३.  कायायोजना ववपरीत काया गनेलाई सजायाः दर्ा २७ र दर्ा ३१ 
बमोशजम प्रदान गररएका कबतुलयती वन पट्टावाला वा उपभोक्ता 
समूह वा कसैले कायायोजना ववपरीतको कुनै काम गरेमा वा 
वनमा हातन नोक्सानी परु् याउने काया गरेमा त्यस्तो काया गने 
व्यशक्त, संघ संस्था, उपभोक्ता समूह वा समदुायलाई राविय वनमा 
कसरु गरेसरह सजाय हनुछे। 
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पररच्छेद-७ 

धातमाक वनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
३४.  धातमाक वन हस्तान्द्तरर् गना सवकनाेः (१) परापूवाकालदेशखको कुनै 

धातमाक स्थल वा त्यसअन्द्तगात रहेको राविय वनको संरक्षर् गना 
चाहने कुनै धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायले त्यस्तो वनको 
क्षेत्रर्ल, चारवकल्ला, त्यस्तो वनमा गररने कायाहरू तथा 
तोवकएबमोशजमका अन्द्य वववरर्हरू खलुाई तडतभजन वन 
कायाालयसमक्ष तनवेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको तनवेदन पना आएमा 
तडतभजनल वन अतधकृतले आवश्यक जाँचबझु गरी आवश्यक के्षत्र 
त्यस्तो धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायलाई हस्तान्द्तरर् गरी 
तोवकएबमोशजमको प्रमार्पत्र ददन सक्नेछ। त्यसरी धातमाक वन 
हस्तान्द्तरर् गदाा परम्परागत उपभोक्ताहरूको हक वहतको संरक्षर् 
गनुापनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम हस्तान्द्तरर् गररएको 
कारर्ले मात्र त्यस्तो वन त्यस्तो धातमाक तनकाय, समूह वा 
समदुायको नाममा हक हस्तान्द्तरर् भएको मातनने छैन।  

३५.  धातमाक वनमा रहेको वनपैदावारको उपयोगाः (१) धातमाक वनमा 
रहेका वनपैदावार सम्बशन्द्धत धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायले 
व्यापाररक प्रयोजनबाहेकका सोही धातमाक स्थलमा हनुे धातमाक 
कायामा उपयोग गना सक्नेछ।  

तर सोही धातमाक स्थलतभत्र हनुे धातमाक कायाबाहेक 
अन्द्यत्र धातमाक कायामै प्रयोग गनुापने भएमा मन्द्त्रालयको स्वीकृतत 
तलनपुनेछ।  
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(२) धातमाक वनतभत्र वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रततकूल 
असर पने, सावाजतनक रूपमा हातन नोक्सानी हनुे, वा जलाधार 
क्षेत्रमा भ-ूक्षय हनु सक्ने गरी रुख काट्न वा कुनै पूवााधार 
तनमाार्का काया गना पाइने छैन।  

(३) कुनै प्राकृततक ववपशि वा अन्द्य कुनै कारर्बाट 
धातमाक वनमा रहेका रुखहरू ढलेमा वा सकेुमा वा धातमाक वन 
के्षत्रमा सरकारबाट स्वीकृत आयोजना तनमाार् तथा सञ् चालनको 
लातग रुख हटाउनपुने भएमा तडतभजन वन कायाालयले त्यस्ता 
रुखहरू सङ्कलन गरी आएको वनपैदावारमध्ये धातमाक कायालाई 
आवश्यक पने वनपैदावार छुट्याई बाँकी रहेको वनपैदावार 
प्रचतलत कानूनबमोशजम तबक्री ववतरर् गना सक्नेछ। त्यस्तो 
तबक्री ववतरर्बाट प्राप्त रकम प्रदेश सरकारको सशित कोषमा 
जम्मा गनुापनेछ।  

(४) धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायले प्रत्येक आतथाक 
वषा समाप्त भएको तीन मवहनातभत्रमा धातमाक वनको शस्थतत 
खलुाइएको वावषाक प्रततवेदन सम्बशन्द्धत स्थानीय तह र तडतभजन 
वन कायाालयमा पेश गनुापनेछ।  

३६.  धातमाक वन वर्ताा तलन सवकनाेः (१) दर्ा ३४ बमोशजम 
हस्तान्द्तरर् गररएको धातमाक वनमा सम्बशन्द्धत धातमाक तनकाय, 

समूह वा समदुायले दर्ा ३५ ववपरीतको काया गरेमा वा धातमाक 
वनमा सञ् चालन गनुा पने काया सञ् चालन गना नसकेमा वा यो ऐन 
र यस ऐनअन्द्तगात बनकेो तनयमबमोशजम पालना गनुापने कुराहरू 
पालना नगरेमा तडतभजनल वन अतधकृतले त्यस्तो धातमाक वन 
वर्ताा तलने तनर्ाय गना सक्नछे।  
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तर धातमाक वन वर्ताा तलने तनर्ाय गनुाअशघ सम्बशन्द्धत 
धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायलाई सर्ाइ पेश गने मौका 
ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम भएको तनर्ायउपर शचि 
नबझु्ने धातमाक तनकाय, समूह वा समदुायले तनर्ायको सूचना 
पाएको तमततले पैततस ददनतभत्र प्रदेश वन तनदेशकसमक्ष उजरु गना 
सक्नेछ। त्यस्तो उजरुीमा प्रदेश वन तनदेशकले गरेको तनर्ाय 
अशन्द्तम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-८ 

ददगो वन व्यवस्थापन र वकृ्षारोपर्सम्बन्द्धी व्यवस्था 
३७.  ददगो वन व्यवस्थापनाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्रको वन 

संवधान प्रर्ालीमा आधाररत ददगो वन व्यवस्थापन गनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रदेशतभत्रको ददगो वन 
व्यवस्थापन गना मन्द्त्रालयले वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन कायाक्रम 
सञ् चालन गना सक्नछे। 

(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको ददगो वन व्यवस्थापनका 
लातग मन्द्त्रालयले पाररशस्थततकीय, प्राववतधक, आतथाक र सामाशजक 
के्षत्र समेवटएका आधार तथा सूचकहरू  तनधाारर् गनुापनेछ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोशजमका आधार सूचकहरूको 
अनगुमन तथा पषृ्ठपोषर् गने काया तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

३८. काठको मापदण्ड तोक्न सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्रका 
सरकारी संरचनामा तनमाार् सामग्रीको रूपमा उपयोग हनुे काठको 
गरु्स्तरसँग सम्बशन्द्धत मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 
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३९.  वकृ्षारोपर्सम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) तडतभजन वन कायाालयले 
वृक्षारोपर् गना सवकने राविय वनके्षत्रतभत्र रहेका खाली र अन्द्य 
बटु्यान के्षत्र, सावाजतनक खाली पती जग्गा, नदी उकास जस्ता 
के्षत्रहरूको लेखाजोखा गरी तोवकएबमोशजमको ववस्ततृ वृक्षारोपर् 
योजना तयार गरी तनदेशनालयबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ। त्यस्ता 
योजनामा ववरुवा उत्पादनको योजनासमेत समावेश हनुपुनेछ।   

  (२) स्थानीय तह र सामदुावयक वनले बहउुपयोगी 
वृक्षारोपर् योजना तयार गरी बहउुपयोगी वृक्षारोपर् कायाक्रम 
सञ् चालन गनुापनेछ। त्यस्ता बहउुपयोगी वृक्षारोपर्का कायामा 
प्रदेश सरकारले प्राववतधक तथा अन्द्य आवश्यक सहयोग गना 
सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजमको वृक्षारोपर्को 
लातग स्थानीय वा रैथाने प्रजाततलाई प्राथतमकता ददनपुनेछ। 

(४) मन्द्त्रालयले सहरी वन, पवा, महोत्सव, उत्सव, सडक 
तथा नहर वकनार, सावाजतनक क्षते्र, तनजी तथा कृवष वनको 
वृक्षारोपर्सम्बन्द्धी संवहता जारी गना सक्नेछ। 

(५) वृक्षारोपर्का लातग आवश्यक पने ववरुवा वा ववतभन्न 
प्रकारका कवटङ्ग वा बीउ संख्या गर्ना गदाा बढीमा पन्द्र 
प्रततशतसम्म ववरुवा मने (मोटाालीवट) दर अनमुान गरी संख्या 
यवकन गना सवकनेछ। 

(६) वृक्षारोपर्को संरक्षर् तथा संवधान र व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

४०.  वन तबउ सम्बन्द्धमााः (१) तडतभजन वन कायाालयले राविय वनमा 
पाइने वृक्षारोपर्का लातग उपयोगी प्रजातत भएको वनमध्ये उच्च 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३८ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
32 
 

गरु्स्तर भएका के्षत्र पवहचान गरी वन तबउ उत्पादन क्षेत्र 
तोवकएबमोशजम स्थापना गना सक्नेछ।  

(२) कुनै उपयोगी प्रजातत प्राकृततक वासस्थानमा उच्च 
गरु्स्तरीय माउ रुखको संख्या न्द्यून रहेमा वा लोपोन्द्मखु वा 
संकटापन्न अवस्थामा रहेको पाइएमा तडतभजन वन कायाालयले 
तोवकएबमोशजम परस्थानमा वन तबउ बगैचा वा वन तबउ उद्यान 
स्थापना गना सक्नछे। 

 (३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम स्थापना भएका 
तबउ उत्पादन क्षेत्र वा वन तबउ बगैँचा वा उद्यानका तबउको 
गरु्स्तर वृवि गना सम्बशन्द्धत तनकायले ममात सम्भार, संवधान, 
तबउ सङ्कलन र ववतरर् गना तोवकएबमोशजम व्यवस्थापन 
गनुापनेछ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अशघ पवहचान तथा दताा 
भएका वन तबउ उत्पादन क्षेत्र वा वन तबउ बगैँचा यसै 
ऐनअन्द्तगात भएसरह अतभलेख राखी अद्यावतधक गनुापनेछ। 

४१.  वन डढेलो रोकथाम र तनयन्द्त्रर्ाः (१) तनदेशनालयले वन डढेलो 
रोकथाम तथा तनयन्द्त्रर्का लातग रर्नीततक योजना तयार गरी 
मन्द्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको रर्नीततक योजनाको 
अधीनमा रही तडतभजन वन कायाालयले वन डढेलो रोकथाम तथा 
व्यवस्थापन गना वावषाक योजना तयार गरी तनदेशनालयबाट 
स्वीकृत गराई कायाान्द्वयन गना सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमको योजनाको तनदेशनालय वा 
तडतभजन वन कायाालय वा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहबाट अनगुमन 
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मूल्याङ्कन गरी आवश्यक भए पररमाजान र अद्यावतधक गरी 
मन्द्त्रालयबाट स्वीकृत गराई लागू गनुापनेछ। 

(४) तडतभजन वन कायाालयले उपदर्ा (२) र (३) 
बमोशजम पवहचान गररएका वन डढेलोको अतत जोशखम के्षत्रहरूको 
नक्साङ्कन एवं चारवकल्ला तोकी सम्बशन्द्धत स्थानीय तह र 
उपभोक्ता समूहसँगको सहकायामा वन डढेलो रोकथामका लातग 
पूवा सावधानी अपनाउन ुपने ववषय र सो के्षत्रमा तनषेध गररएका 
कायाहरू उल्लेख गरी सावाजतनक सूचना जारी गना सक्नछे। 

(५) उपदर्ा (४) बमोशजमको सूचना पालना गनुा सबैको 
कताव्य हनुछे। कुनै व्यशक्त वा संस्थाले तनषेध गररएका कायाहरू 
गरेमा प्रचतलत संघीय वन ऐनबमोशजम सजाय हनुेछ।     

(६) वन डढेलो तनयन्द्त्रर्को तसलतसलामा खवटएका 
सरुक्षाकमी, कमाचारी, वा उपभोक्तालाई क्षतत पगु्न गएमा क्षततको 
मूल्याङ्कन गरी तोवकएबमोशजमको राहत उपलब्ध  गराइनेछ।  

(७) वन डढेलो रोकथाम, तनयन्द्त्रर् तथा 
पनुस्थाापनासम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे। 

४२.  वन कामदारको सरुक्षााः (१) यस ऐनबमोशजम वनक्षेत्रमा काम गना 
अनमुतत प्राप्त रोजगारदाता व्यशक्त, संस्था, उपभोक्ता समूह वा 
तनकायले त्यससम्बन्द्धी काम गने दक्ष वा अदक्ष कामदारहरूको 
न्द्यूनतम सरुक्षाको व्यवस्था गनुापनेछ। 

(२) वनमा काम गने कामदारको सरुक्षासम्बन्द्धी 
मापदण्ड मन्द्त्रालयले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

(३) सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालय वा सब तडतभजन 
वन कायाालयले उपदर्ा (२) बमोशजमको सरुक्षा मापदण्डको 
पालना भए नभएको अनगुमन गनुापनेछ।  
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(४) कायास्थलमा कामदारको कुनै वकतसमको क्षतत हनु 
गएमा वन क्षते्रमा काम गना अनमुतत प्राप्त रोजगारदाता व्यशक्त, 

संस्था, समूह वा तनकायले प्रचतलत कानूनबमोशजमको क्षततपूतता 
उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(५) वनमा काम गने कामदारको तबमालगायतको 
सरुक्षासम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे। 

पररच्छेद-९ 

जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारसम्बन्द्धी व्यवस्था 
४३.  जडीबटुी ववकास तथा अनसुन्द्धान केन्द्र स्थापना गना सवकनाेः (१) 

प्रदेश सरकारले देहायको उद्देश्यका लातग एक जडीबटुी ववकास 
तथा अनसुन्द्धान केन्द्रको स्थापना गना सक्नछे:- 

(क) गैरकाष्ठ, औषधीजन्द्य र सगुशन्द्धत तेलजन्द्य 
पैदावारको उत्पादनको गरु्स्तर र पररमार्मा 
वृवि गरी प्रदेशको आतथाक तथा सामाशजक 
ववकासमा टेवा परु् याउने, 

(ख) गैरकाष्ठ उत्पादन गने वन वा वनस्पतत, 

औषधीजन्द्य तथा सगुशन्द्धत वनस्पतत तथा वन 
स्रोतको प्रवधान, ववकास, प्रदशानी स्थल र 
सूचना प्रर्ालीको स्थापना, ववकतसत ववतध 
तथा प्रववतधको हस्तान्द्तरर् एवं ववस्तारमा 
योगदान गने,  

(ग)  गैरकाष्ठ, औषधीजन्द्य र सगुशन्द्धत वनस्पतत 
तथा वन स्रोतको जैववक प्रववतध उपयोग गरी 
वंशार्गुत सधुार गना, अध्ययन, अनसुन्द्धान, 
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बाली ववकास गरी तनजी सावाजतनक क्षते्रमा 
व्यावसावयक खेती प्रवधान गने,  

(घ) उत्पाददत पैदावारको सारतववको गरु् र 
गरु्स्तरको ववश्लषेर् गरी मूल्य अतभवृवि गना, 
कर्ााली ब्राण्डको ववकास एवं उद्योगको 
प्रवधान गने, 

(ङ) प्रयोगशालाको सञ् चालन र औद्योतगक 
उत्पादनको प्रमार्ीकरर् गने गरी स्वदेश 
तथा ववदेशमा बजारीकरर्को प्रवधान गने, 

(च)  उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेका वनमा 
जडीबटुी ववकास तथा  अनसुन्द्धान गरी 
बजारीकरर्मा सहजीकरर् वा सहयोग गने, 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको केन्द्रको गठन र 
सञ् चालन प्रदेश सरकारले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

४४.  प्राङ्गाररक प्रमार्ीकरर्को व्यवस्थापनाः दर्ा ४३ बमोशजमको 
अनसुन्द्धान केन्द्रले तनयाात प्रवधान गना जडीबटुीको प्राङ्गाररक 
उत्पादन प्रमार्ीकरर्को लातग आवश्यक व्यवस्थापन गना 
सक्नेछ।   

४५.  जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको ददगो व्यवस्थापनाः (१) 
मन्द्त्रालयले गैरकाष्ठ, जडीबटुी र सगुशन्द्धत वनस्पततजन्द्य पैदावार 
उत्पादन भइरहेका र सम्भाववत वनक्षेत्र तथा पाटनहरूको 
पवहचान, गैरकाष्ठ, जडीबटुी र सगुशन्द्धत वनस्पतत प्रजाततको 
जीवनचक्र, ददगो उत्पादन हनु सक्न े पररमार् र स्थानीय वा 
प्रदेशस्तरमा मूल्य अतभववृिको सम्भावनासवहतको अध्ययन 
गनुापनेछ। 
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम पवहचान भएका मध्ये 
व्यावसावयक प्रयोजनका लातग प्रततस्पधाात्मक र तलुनात्मक लाभ 
भएका प्रजाततहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरर्सवहतको 
व्यावसावयक योजना तयार गने तथा जडीबटुीको ववशेष के्षत्र 
ववस्तार गना सक्नछे।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमका योजनाको कायाान्द्वयन 
प्रदेश सरकार आर्ैँ ले वा सावाजतनक, समदुाय, सहकारी साझेदारी 
वा सावाजतनक तनजी साझेदारीमा लगानी प्रवधान गना सक्नछे।  

(४) जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
व्यवस्थापनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।  

४६.  मूल्य अतभववृि: (१) मन्द्त्रालयले स्थानीय वा प्रदेश स्तरमा 
प्रशोधन गरी मूल्य अतभवृवि गना सम्भावना भएका गैरकाष्ठ, 

औषधीजन्द्य र सगुशन्द्धत तेलजन्द्य वन पैदावार उत्पादन गने 
प्रजातत र त्यसका मखु्य उत्पादन र सह उत्पादन तोक्न सक्नेछ। 
यसरी तोवकएका प्रजाततबाट उत्पादन हनुे कच्चा पदाथा कम्तीमा 
एक तह प्रशोधन नगरी प्रदेश बावहर तनकासी गना पाइन ेछैन।  

(२) गैरकाष्ठ, औषधीजन्द्य र सगुशन्द्धत तेलजन्द्य पैदावार 
उत्पादनमा आधाररत उद्योग स्थापना, प्रशोधन, भण्डारर् र उद्यम 
ववकासका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक सहतुलयत वा सवुवधा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

४७.  परम्परागत ज्ञानको संरक्षर् र ववकासाः (१) प्रदेश सरकारले 
जडीबटुी प्रजाततको परम्परागत ज्ञान र सीपको अतभलेख सूचीकृत 
गना सक्नेछ र त्यस्ता परम्परागत ज्ञानको आधतुनक प्रववतधमा 
समायोजन गरी व्यावसायीकरर् गना सक्नेछ।  
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(२) परम्परागत ज्ञानको संरक्षर् र ववकाससम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे। 

 

पररच्छेद-१० 

जलाधार तथा तसमसार क्षते्रसम्बन्द्धी व्यवस्था 
४८. जलाधार क्षते्रको व्यवस्थापनाः (१) मन्द्त्रालयले सम्बशन्द्धत स्थानीय 

तहसँगको समन्द्वयमा प्रदेशअन्द्तगात रहेका जलाधार के्षत्रहरूको 
पवहचान गरी साना, मझौला र ठूला जलाधारमा वगीकरर् गना 
सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम वगीकृत जलाधार मध्येबाट 
महववपूर्ा पूवााधार भएको, पवहरोको जोशखम भएको, कमजोर 
भौगोतलक अवस्था भएको, पानीको स्रोतहरू सकु्दै गएको र 
पानीको पनुभारर्मा उपयोगी भएको, सहरी जलाधार भएको जस्ता 
आधारमा संवेदनशील जलाधारको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन 
योजना तयार गनुापनेछ।   

(३) उपदर्ा (२) स्थानीय तहहरूसँग समन्द्वय गरी भ-ू
तथा जलाधार व्यवस्थापन कायाालयले तयार गरी कायाान्द्वयन 
गनेछ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम तयार भएका योजना 
स्थानीय तहको समन्द्वयमा प्रदेश वन तनदेशकले स्वीकृत गनेछ र 
त्यस्तो योजना भ-ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायाालय, सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तह वा उपभोक्ता समूहले कायाान्द्वयन गनुापनेछ।   

(५) उपदर्ा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन प्रदेश महववका जलाधारको व्यवस्थापन 
तनदेशनालयले गना यस दर्ाले बाधा परु् याएको मातनने छैन। 
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(६) जलाधार के्षत्रतभत्र हनुे ववकास तनमाार्का 
कायाक्रमहरू कायाान्द्वयन गदाा जलाधार व्यवस्थापन योजनाले 
तनददाि गरेका र अन्द्य तोवकएका कायाहरू गनुापनेछ।  

(७) जलाधार व्यवस्थापन योजनासम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

(८) सामदुावयक वन के्षत्रमा रहेका जलाधार के्षत्रहरू 
सम्बशन्द्धत उपभोक्ता समूहले समेत यसै ऐनबमोशजम व्यवस्थापन 
गनुापनेछ। 

४९. पवहरो तनयन्द्त्रर्सम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) तनदेशनालयले प्रदेशतभत्र 
रहेका पवहरो तथा पवहरो जोशखम के्षत्रहरूको पवहचान गरी 
सूचीकृत गना सक्नेछ।  

(२) पवहरो जोशखम के्षत्रमा तोवकएबमोशजमका जैववक 
तथा इशन्द्जतनयररङ सधुार तथा तनयन्द्त्रर्का कायाहरू सञ् चालन 
गना सवकनेछ।   

५०.  तसमसार क्षते्रको व्यवस्थापनाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्र 
रहेका तसमसार के्षत्रको पवहचान गरी वगीकरर्सवहतको सूची 
तयार गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमका तसमसार के्षत्रमध्ये प्रदेश 
सरकारले स्थानीय, प्रदेशस्तर, राविय तथा अन्द्तरााविय महववका 
तसमसारहरूको रूपमा वगीकरर् गरी ववकास, संरक्षर् र त्यस्ता 
तसमसार क्षेत्रमा पयाापयाटनका कायाक्रमसमेत सञ् चालन गना 
सक्नेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमका राविय तथा अन्द्तरााविय 
महववका तसमसार के्षत्रको व्यवस्थापन प्रचतलत संघीय ऐनले 
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तोकेकोमा सोहीबमोशजम र नतोवकएको हकमा मन्द्त्रालयले 
तोकेबमोशजम हनुछे।  

(४) उपदर्ा (१) बमोशजमका तसमसार के्षत्रमध्ये तनजी 
हकभोगको जग्गामा रहेका तसमसारहरूको व्यवस्थापनको लातग 
तडतभजन वन कायाालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले प्राववतधक तथा 
अन्द्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछेन।् 

(५) प्रदेश सरकारले कुनै तसमसारको तनशित भागलाई 
संरशक्षत तसमसार के्षत्रको रूपमा तोक्न सक्नेछ। 

(६) तसमसार क्षते्रको व्यवस्थापनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-११ 

जैववक ववववधता तथा वन्द्यजन्द्त ुसंरक्षर्सम्बन्द्धी व्यवस्था 
५१.  जैववक ववववधता समिृ के्षत्रको पवहचान तथा व्यवस्थापनाः (१) 

प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्र रहेका जैववक ववववधता, ऐततहातसक 
तथा साँस्कृततक सम्पदा, वन र संरशक्षत के्षत्र बावहरका वन्द्यजन्द्त ु
संरक्षर्को वहसाबले महववपूर्ा के्षत्रको पवहचान गरी 
तोवकएबमोशजम वगीकरर् गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन 
यो ऐनबमोशजम तयार हनु े सबै खाले कायायोजनामा समावेश 
गनुापनेछ।  

(३) प्रदेश सरकारले जैववक ववववधता र यससगँ 
सम्बशन्द्धत परम्परागत ज्ञानको अतभलेख राख्न प्रदेश सरकार 
मातहतका कुनै तनकायलाई शजम्मेवारी तोक्न सक्नछे।  
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(४) उपदर्ा (३) बमोशजम तोवकएको तनकायले 
तोवकएबमोशजमको ढाँचामा अतभलेख खडा गरी तोवकएको तनकाय 
वा पदातधकारीबाट अतभलेख प्रमाशर्त गरी राख् नपुनेछ।  

५२.  जैववक मागा तोक्न सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारले राविय वनके्षत्रमा 
वन्द्यजन्द्तकुो ओहोरदोहोर र वासस्थानको संरक्षर् र 
व्यवस्थापनका लातग राविय वनको कुनै के्षत्रलाई प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी जैववक मागा घोषर्ा गना सक्नछे।  

(२) जैववक मागाको संरक्षर् तथा व्यवस्थापनसम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

५३.  कृवषका लातग हातनकारक वन्द्यजन्द्त ुघोषर्ा गना सक्नाेः (१) प्रदेश 
सरकारले कुनै खास के्षत्रमा तोवकएको अवतधका लातग प्रचतलत 
कानूनबमोशजम संरशक्षत भनी तोवकएबाहेकका वन्द्यजन्द्त ु वा 
पन्द्छीलाई प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कृवषका लातग 
हानीकारक वन्द्यजन्द्त ु घोषर्ा गना सक्नछे र त्यसरी घोषर्ा 
गररएका वन्द्यजन्द्त ु तथा पन्द्छीहरूलाई सोही सूचनामा तोवकएका 
शता र बन्द्देजको अधीनमा रही खेत, खला, बारीमा ववनाअनमुतत 
लखेट्न, धपाउन, पके्रको हकमा सम्बशन्द्धत तनकायमा 
बझुाउनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमका वन्द्यजन्द्तकुो व्यवस्थापन 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

५४.  वन्द्यजन्द्तकुो अध्ययन, अनसुन्द्धान, प्रजनन तथा पालन गना सक्नाेः 
(१) वन्द्यजन्द्तकुो संरक्षर्, प्रवधान र ददगो उपयोगमा सघाउ 
परु् याउन े उद्देश्यले वन्द्यजन्द्तकुो अध्ययन, अनसुन्द्धान वा 
व्यावसावयक रूपमा प्रजनन तथा पालन गना चाहन े व्यशक्त वा 
संस्थाले तोवकएबमोशजम अनमुतत तलनपुनेछ।   
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम वन्द्यजन्द्तकुो प्रजनन तथा 
पालनको लातग आवश्यक पने तबउ प्रार्ी(तसड एतनमल) 
तोवकएबमोशजम उपलव्ध गराउन सवकनेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम अनमुतत प्राप्त गरी 
व्यावसावयक रूपमा उत्पादन गररएका वन्द्यजन्द्त ुवा ततनका अङ्ग 
वा अङ्गबाट तयार गररएको वस्त ुतोवकएबमोशजम उपयोग, तबक्री 
ववतरर् वा तनकासी गना सवकनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन तोवकएबमोशजमका वन्द्यजन्द्तलुाई तोवकएबमोशजमको 
अवस्थामा प्रदेशतभत्र वा बावहर ओसारपसार गना पाइने छैन। 

५५.  वन्द्यजन्द्त ु तसकार गना अनमुतत ददन सक्न:े (१) प्रचतलत 
कानूनबमोशजम संरशक्षत भनी तोवकएका बाहेकका 
वन्द्यजन्द्तहुरूलाई प्रदेश सरकारले कोटा तनधाारर् गरी 
तोवकएबमोशजम तसकार गना अनमुतत ददन सक्नछे। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम अनमुततसम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।              

५६.  वन्द्यजन्द्तबुाट हनु ेक्षततबापत राहत ददइनाेः (१) प्रदेशतभत्र संरशक्षत 
के्षत्रबाहेकको के्षत्रमा तोवकएका वन्द्यजन्द्तकुो कारर्ले कसैको 
जनधनको क्षतत भएमा त्यस्तो क्षततबापत पीतडतलाई 
तोवकएबमोशजम राहत उपलब्ध गराइनेछ।  

(२) तडतभजन वन कायाालयले मानव वन्द्यजन्द्त ुद्वन्द्द्व न्द्यून 
गनाका लातग स्थानीय तहसँगको सहकायामा वा आर्ैँ ले 
समस्याग्रस्त वन्द्यजन्द्तसुँगको समस्या पवहचान गरी वासस्थानमा 
सधुार र व्यवस्थापनका कायाक्रमहरू सञ् चालन गना सक्नछे।   
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५७.  शचतडयाखाना वा प्रार्ी उद्यान सञ् चालन गना सवकनाेः (१) कुनै 
स्थानीय तहले संरक्षर् शशक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशार् ु स्रोत 
संरक्षर् तथा अध्ययन, अनसुन्द्धान तथा उिार गररएका 
वन्द्यजन्द्तहुरूको संरक्षर् र व्यवस्थापन गने प्रयोजनका लातग 
स्थानीय स्तरमा शचतडयाखाना वा प्रार्ी उद्यान सञ् चालन गना 
चाहेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनमुतत ददन सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम शचतडयाखाना वा प्रार्ी उद्यान 
सञ् चालन गना चाहनलेे तोवकएको मापदण्ड पूरा गनुापनेछ र 
त्यस्ता उद्यानले समस्याग्रस्त असहाय, नरभक्षी, घाइते, टुहरुा र 
उिार गररएका वन्द्यजन्द्तकुो संरक्षर्का लातग आश्रय स्थलको 
व्यवस्था गनुापनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम सञ् चालन गररने शचतडयाखाना 
वा प्रार्ी उद्यान स्थानीय तह आर्ैँ ले वा कुनै संस्था, तनकाय वा 
स्थानीय समदुायसँग सहकाया गरी व्यवस्थापन गना सक्नछे।  

(४) यस दर्ामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश स्तरको प्रार्ी उद्यान प्रदेश सरकारले सञ् चालन गना बाधा 
पगु्ने छैन।  

(५) प्रार्ी उद्यान सञ् चालनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

५८.  वन उद्यान घोवषत गना सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारले वन, वनस्पतत, 

लोपोन्द्मखु वनस्पतत प्रजाततको स्वाःस्थान एवं परस्थानमा संरक्षर् 
व्यवस्थापन गरी संरक्षर् शशक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशार् ु स्रोत 
संरक्षर् तथा अध्ययनस्थलको रूपमा राविय वनको कुनै के्षत्रलाई 
वन वा वनस्पतत उद्यान घोवषत गना सक्नेछ।  
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(२) वन उद्यानसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम 
हनुेछ।  

५९.  संरशक्षत भ-ूपररतध घोषर्ा गना सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारले राविय 
वनको कुनै भाग र त्यसको वरपर रहेको बस्तीअन्द्तगात पाइन े
वन, वन्द्यजन्द्त,ु परुाताशववक, साँस्कृततक, ऐततहातसक, जैववक 
ववववधता, वातावरर् वा वैज्ञातनक वा अन्द्य ववशेष महवव भएका 
क्षेत्रलाई संरशक्षत भ-ूपररतधको रूपमा घोषर्ा गना सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम संरशक्षत भ-ूपररतध घोषर्ाको 
सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुापनेछ।  

६०.  संरशक्षत भ-ूपररतधको व्यवस्थापनाः (१) दर्ा ५९ बमोशजम घोवषत 
संरशक्षत भ-ूपररतधको व्यवस्थापन त्यस क्षते्रअन्द्तगातका सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तह, अन्द्य व्यवस्थापन प्रर्ालीअन्द्तगातका उपभोक्ता समूह, 

स्थानीय समदुाय र सम्बशन्द्धत भ-ूतथा जलाधार व्यवस्थापन 
कायाालयको सहभातगतामा गदठत संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन 
पररषद् मार्ा त गना सवकनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम गदठत संरशक्षत भ-ूपररतध 
व्यवस्थापन पररषद् एक समावेशी प्रतततनतधमूलक संस्था हनुेछ र 
जसमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन:्- 

(क)  सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको प्रमखु वा 
 तनजले तोकेको उपप्रमखु    -अध्यक्ष 

(ख)  स्थानीय समदुायबाट एक जना दतलत,  
एक जना आददवासी/जनजाततसवहत  
चार जना सदस्य       -सदस्य 

(ग)  ववद्यमान उपभोक्ता समूहबाट एक  
जना मवहला सवहत दईु जना     -सदस्य 
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(घ)  भ-ूतथा जलाधार कायाालयको अतधकृत  
स्तरको एक जना प्रतततनधी      -सदस्य 

(ङ)  सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयले 

 तोकेको अतधकृत प्रतततनतध –सदस्य-सशचव 
(३) पररषद्को सञ् चालन ववतध पररषद् आर्ैँ ले तयार गरी 

प्रदेश वन तनदेशकबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ।  
६१.  संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन पररषद्को काम, कताव्य र अतधकाराः 

दर्ा ६० बमोशजम गदठत संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन 
पररषद्को काम, कताव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुछेाः- 

(क)  पररषद्को सञ् चालन ववतध तयार गने, 

(ख) संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन कायायोजना 
तयार गने, 

(ग) संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन कायायोजना 
कायाान्द्वयन गने, 

(घ) वावषाक प्रततवेदन तयार गने, 

(ङ) प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्द्वय गरी 
संरक्षर् के्षत्र ववकासको लातग स्रोत साधन 
जटुाउने, 

(च) पयाापयाटन प्रवधानका काया गने,  
(छ)  संरशक्षत भ-ूपररतधको ववकासका लातग अन्द्य 

आवश्यक काया गने। 

६२. संरशक्षत भ-ूपररतध क्षते्रको कायायोजनााः (१) संरशक्षत भ-ूपररतध 
व्यवस्थापन पररषद्ले संरशक्षत भ-ूपररतधमा गररने कायाहरूको 
व्यवस्थापनका लातग तडतभजन वन कायाालय तथा भ-ूतथा जलाधार 
व्यवस्थापन कायाालयको प्राववतधक सहयोग र सम्बशन्द्धत स्थानीय 
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तहसँगको परामशामा तोवकएबमोशजमको कायायोजना तयार गरी 
तनदेशनालयमार्ा त मन्द्त्रालयमा पेश गनुापनेछ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम पेश भएको काया योजनामा 
कुनै हेररे्र गना आवश्यक देखेमा मन्द्त्रालयले तनदेशनालयमा 
वर्ताा पठाउन सक्नछे र तनदेशनालयले आवश्यक हेररे्र गरी 
आफ्नो रायसवहत पठाएपतछ सो कायायोजना मन्द्त्रालयले स्वीकृत 
गनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम कायायोजना स्वीकृत गदाा 
मन्द्त्रालयले पयाापयाटन तथा प्राकृततक र संस्कृतत सम्पदाको 
संरक्षर्का लातग ववशेष व्यवस्थाहरू तोक्न सक्नछे।  

(४) उपदर्ा (२) बमोशजम स्वीकृत भएको कायायोजना 
तडतभजन वन कायाालय तथा भ-ूतथा जलाधार व्यवस्थापन 
कायाालयको सहयोगमा संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन पररषद्ले 
लागू गनेछ।  

(५) यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन संरशक्षत भ-ूपररतधतभत्र रहेका अन्द्य व्यवस्थापन 
प्रर्ालीअन्द्तगातका वनको व्यवस्थापन उपदर्ा (१) को 
कायायोजना अनरुूप नै गनुापनेछ। 

६३. संरशक्षत भ-ूपररतध व्यवस्थापन पररषद्को कोषाः (१) संरशक्षत भ-ू

पररतध व्यवस्थापन पररषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकम 

जम्मा गररनेछाः- 
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय 

तहबाट प्राप्त रकम,  
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(ख) कुनै व्यशक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, 

सहायता वा दान दातव्यका रकम, 

(ग) वन पैदावारको तबक्री ववतरर्बाट प्राप्त 
रकम, 

(घ) पयाापयाटन कायाक्रमबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) जररवानाबाट प्राप्त रकम,  

(च) अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (ग) बमोशजम प्राप्त 

रकमको बाँडर्ाँड प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुेछ।  
(४) उपदर्ा (१) बमोशजमको कुल सशित रकम मध्ये 

पचास प्रततशत रकम पररषद्ले संरशक्षत भ-ूपररतध क्षेत्रको 
ववकासमा खचा गनुापनेछ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम खचा गरी कोषमा बाँकी 
रहेको रकम पररषद्ले प्रशासतनक र अन्द्य ववकास कायामा खचा 
गना सक्नेछ। 

(६) कोष सञ् चालनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

 

 

पररच्छेद-१२ 

तनजी तथा सावाजतनक जग्गामा वन ववकाससम्बन्द्धी व्यवस्था 
६४. तनजी वनसम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) तनजी वनको धनीले आफ्नो हक 

भोगको जग्गामा इच्छाअनसुार वनको ववकास, गैरकाष्ठ वन 
प्रजाततको ववकास र व्यवस्थापन गना तथा वन पैदावारको उपयोग 
गना वा मूल्य तनधाारर् गरी तबक्री ववतरर् गना सक्नेछ।  
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(२) तनजी वन दताा गराउन चाहने कुनै व्यशक्त वा 
संस्थाले तनजी वन दतााको लातग तडतभजन वन कायाालय वा सब 
तडतभजन वन कायाालयको तसर्ाररससवहत सम्बशन्द्धत स्थानीय 
तहमा तनवेदन ददनपुनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम कुनै तनवेदन परेमा 
आवश्यक जाँचबझु गरी सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले तनजी वन दताा 
गरी सोको लगत राखी तोवकएबमोशजमको ढाँचामा प्रमार्पत्र 
ददनपुनेछ।   

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम तनजी वन दताा गरेको 
जानकारी स्थानीय तहले सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयलाई 
गराउनपुनेछ।  

(५) यो ऐन लाग ु हनु ु भन्द्दा अशघ तडतभजन वन 
कायाालयमा दताा भएका तनजी वनको वववरर् तडतभजन वन 
कायाालयले सम्बशन्द्धत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अशघ दताा भएका तनजी वन 
धनीले आरू्ले प्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको प्रतततलवपसवहत 
सम्बशन्द्धत स्थानीय तहमा तनवेदन ददन सक्नछे र सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तहले त्यस्तो लगत अद्यावतधक गरी राख् नपुनेछ।  

(७) तनजी वनको वन पैदावार उपयोगको सम्बन्द्धमा कुनै 
वववाद परेमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको तनर्ायबमोशजम हनुेछ।  

(८) कसैले आफ्नो तनजी वनको नाममा राविय वन हातन 
नोक्सानी गरेमा वा वनके्षत्र अनातधकृत रूपमा कब्जा गरेमा 
राविय वनमा कसरु गरे सरह सजाय हनुछे।  

(९) यस ऐनबमोशजमका तनजी वन रावियकरर् गररने 
छैन।  
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६५. तनजी वनको व्यवस्थापनाः (१) तनजी वनको धनीले वन 
व्यवस्थापनको लातग सहयोग माग गरेमा सम्बशन्द्धत सव तडतभजन 
वन कायाालय वा तडतभजन वन कायाालयले आवश्यक प्राववतधक 
तथा अन्द्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे। 

(२)  तनजी वनमा कुनै व्यशक्त, संस्था वा समदुायले 
तोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही कृवष वन, जडीबटुी खेती तथा 
वन्द्यजन्द्त ुपालन र प्रजननसमेत गना सक्नेछ। 

(३) तनजी वन धनीले औषधीजन्द्य, सगुशन्द्धत वा 
बहउुपयोगी र आतथाक दृविले तलुनात्मक लाभ भएका 
प्रजाततहरूको वृक्षारोपर् गना चाहेमा तोवकएबमोशजमका सवुवधा 
उपलब्ध गराइनछे। 

(४) यस ऐन बमोशजम दताा भएका तनजी वनको ववकास 
र प्रवधानका लातग प्रदेश सरकारले तोवकएबमोशजमका सवुवधा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

६६. तनजी वनको वन पैदावार ओसारपसाराः (१) घरायसी प्रयोजनका 
लातग तनजी वन रहेको स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन 
पैदावार ओसारपसार गनुापने भएमा जनु स्थानीय तहबाट सङ्कलन 
तथा ओसारपसार गनुापने हो सोही स्थानीय तहबाट अनमुतत 
तलनपुनेछ र घरायसी प्रयोजनको लातग एक शजल्लाबाट अको 
शजल्लामा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसारपसार गनुा परेमा जनु 
शजल्लाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गने हो सो शजल्लाको 
सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयबाट अनमुतत तलनपुनेछ।  

(२) व्यावसावयक प्रयोजनको लातग तनजी वनमा रहेका 
वन पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार तनजी वन रहेकै स्थानीय 
तहमा गनुा परेमा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहबाट अनमुतत तलनपुनेछ र 
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स्थानीय तहले त्यस्तो अनमुततको जानकारी सम्बशन्द्धत तडतभजन 
वन कायाालयलाइ ददनपुनेछ। एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय 
तहमा वन पैदावारको ओसारपसार गनुा परेमा सम्बशन्द्धत तडतभजन 
वन कायाालयबाट अनमुतत तलनपुनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम व्यावसावयक प्रयोजनका 
लातग जडीबटुी ओसारपसार गदाा तोवकएका प्रजाततको मन्द्त्रालयले 
एक तह प्रशोधनको व्यवस्था लाग ुगना सक्नेछ।  

६७. सावाजतनक जग्गामा वन ववकाससम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) स्थानीय 
तहले यस ऐनबमोशजम  सावाजतनक जग्गामा वनको ववकास, 

संरक्षर्, व्यवस्थापन गना र वन पैदावारको उपयोग तथा तबक्री 
ववतरर् गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कामका लातग तडतभजन 
वन कायाालय वा सब तडतभजन वन कायाालयले आवश्यक 
प्राववतधक वा अन्द्य सहयोग उपलब्ध गराउनपुनेछ।  

(३) स्थानीय तहले स्थानीय समदुायसँगको सहकायामा 
सावाजतनक जग्गामा वनको ववकास र व्यवस्थापन गना सक्नेछ।  

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम व्यवस्थापन गरेको 
सावाजतनक वनबाट प्राप्त हनुे लाभको बाँडर्ाँड सम्बशन्द्धत स्थानीय 
तहको कानूनले तोकेबमोशजम हनुेछ।  

(५) सावाजतनक वनबाट प्राप्त हनुे वन पैदावार एक 
स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा ओसारपसार गनुा परेमा 
सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयबाट अनमुतत तलनपुनेछ।  

६८. सावाजतनक जग्गाका रुख हटाउनसेम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) सडक, 

नहर र बाटो वकनारमा लगाइएका तथा बाटोमा छहारी पने 
रुखहरू र चौतारा, कुलाको महुान, धातमाक स्थल वा यस्तै अन्द्य 
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संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरू तोवकएबमोशजमको 
कायाववतध पूरा गरी काटन वा हटाउन सवकनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम रुखहरू कावटए वा 
हटाइएकोमा उशचत वृक्षारोपर्को अतनवाया व्यवस्था 
तमलाउनपुनेछ।     

६९. सहरी वनको स्थापना, ववकास र व्यवस्थापनाः (१) स्थानीय तहले 
आफ्नो के्षत्रतभत्रको सहरी के्षत्र तथा बस्तीमा रहेका सावाजतनक 
सडक, ववद्यालय, धातमाकस्थल तथा पाका  जस्ता स्थानमा रहेका 
जग्गा उपयोग गरी सहरी वनको स्थापना गना सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम स्थापना गररने सहरी वन 
स्थानीय तहले तोकेबमोशजम अन्द्य संघ संस्था वा तनजी के्षत्रसँगको 
साझेदारीमा ववकास र व्यवस्थापन गना सक्नछे।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम स्थापना भएका सहरी वन 
ववकासको लातग आवश्यक प्राववतधक तथा तोवकएबमोशजमका 
अन्द्य सहयोग तडतभजन वन कायाालय वा सब तडतभजन वन 
कायाालयले उपलब्ध गराउनपुनेछ।  

(४) कुनै व्यशक्त वा संस्थाले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको 
खाली जग्गा करार गरी तनशित अवतधको लातग सहरी वन 
ववकासको प्रयोजनाथा सम्बशन्द्धत स्थानीय तह वा तोवकएको संघ 
संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नछे र यसरी स्थापना भएको 
सहरी वन कायम रहेसम्म स्थानीय तहले सम्बशन्द्धत जग्गा 
धनीलाई आवश्यक सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(५) सहरी वनबाट उत्पाददत वन पैदावारको सङ्कलन 
तथा ओसारपसार गदाा सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको क्षेत्रतभत्र भए 
स्थानीय तहको कानूनले तोकेबमोशजम र स्थानीय तह बावहर 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३८ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
51 
 

ओसारपसार गनुापने भएमा सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयको 
अनमुतत तलनपुनेछ।  

 

पररच्छेद-१३ 

बेवाररसी वा दररया बदुी काठसम्बन्द्धी व्यवस्था 
७०.  हकको प्रमार् नपगु भएसम्म काठ प्रदेश सरकारको ठहनेाः (१) 

बगाई ल्याएको वा वकनारा लागेको वा अड्केको वा डबेुको सबै 
काठ टाँचा तनशानाहरू लागेको वा टाँचा तनशाना खकेुको वा 
बदलेको वा उडेको वा कुनै तरहबाट मेवटएको काठ र टाँचा 
तनशाना नलागेका काठहरू कसैले आफ्नो हकको प्रमार् 
नपरु् याएसम्म प्रदेश सरकारको सम्पशि ठहररनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमका काठहरू तडतभजनल वन 
अतधकृतले कुनै सरुशक्षत स्थानमा घाटगद्दी गराउन सक्नछे। 

७१. बेवाररसी वा दररया बदुी काठको सूचनााः दर्ा ७० बमोशजम 
बेवाररसी वा दररया बदुी काठ घाटगद्दीमा जम्मा भएपतछ त्यस्तो 
काठको पूरा वववरर् र लगतसवहतको हकदाबी गनेसम्बन्द्धी 
सूचना तडतभजनल वन अतधकृतले तडतभजन वन कायाालय, 

सम्बशन्द्धत सब तडतभजन कायाालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको 
कायाालयमा टाँस गनुापनेछ र त्यस्तो काठमा हकदाबी गनेले पन्द्र 
ददनतभत्र आफ्नो हकदाबीको सबतु प्रमार्सवहतको दरखास्त 
सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयमा पेश गनुापनेछ।  

७२.  हकदाबी उपर कारवाहीाः (१) दर्ा ७१ बमोशजम कसैको 
दरखास्त पना आएमा तडतभजनल वन अतधकृतले आवश्यक 
तहवककात गरी गराई दरखास्तवालाको हकदाबी पगेु नपगेुको 
तनर्ाय गरी त्यसको सूचना सम्बशन्द्धत दरखास्तवालालाई ददनपुनेछ 
र कसैको हकदाबी पगेुको ठहरेमा त्यस्तो काठ जम्मा गना र 
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तडपोमा ल्याउन लागेको खचा तनजबाट असलुउपर गरी काठ 
तनजलाई नै सशुम्पददनपुनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तडतभजनल वन अतधकृतले 
हकदाबी नपगेुको भनी गरेको तनर्ायमा शचि नबझु्न ेपक्षले त्यस्तो 
तनर्ायको सूचना पाएको तमततले पन्द्र ददनतभत्र सम्बशन्द्धत प्रदेश 
वन तनदेशकसमक्ष उजरु गना सक्नेछ।  

(३) कुनै काठमा कसैको हकदाबी अस्वीकार गरेको वा 
त्यस्तो काठ रोकेको वा हराएबाट हनु गएको नोक्सानीको हजााना 
प्रदेश सरकार वा सम्बशन्द्धत तडतभजनल वन अतधकृतबाट दाबी 
गना पाइने छैन।  

तर प्रचतलत कानूनबमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी 
ओसारपसार गररएको काठ जर्त गने वा रोक्ने सम्बशन्द्धत 
तनकायको मातहतबाट हराएमा वा नोक्सानी भएमा सम्बशन्द्धत 
अतधकारीले क्षततपूतता ततनुापनेछ। 

(४) कसैको हकदाबी नपगेुका बेवाररसी वा दररया बदुी 
काठहरू तडतभजनल वन अतधकृतले तोवकएबमोशजम तबक्री ववतरर् 
गना सक्नेछ।  

 

पररच्छेद-१४ 

कसरु तथा दण्ड सजाय अनसुन्द्धानसम्बन्द्धी व्यवस्था 
७३. कसरु तथा दण्ड सजाय अनसुन्द्धानसम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) यस 

ऐनबमोशजम वा प्रचतलत संघीय वन ऐनबमोशजमको कसरु भए 
गरेमा प्रचतलत संघीय वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोशजम दण्ड 
सजाय  हनुेछ।  
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(२) यस ऐनबमोशजम भए गरेका कसरुमा अनसुन्द्धान 
प्रचतलत संघीय वन ऐन तनयमावली तथा कायाववतधबमोशजम 
हनुेछ। 

(३) यस ऐनबमोशजम वा प्रचतलत संघीय वन ऐनबमोशजम 
एक वषासम्म कैद सजाय हनुे कसरुसम्बन्द्धी मदु्दाको अनसुन्द्धान 
तथा तहवककात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत 
गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कमाचारीले गनेछ।  

(४) प्रदेश सरकारले यो ऐनबमोशजम वा प्रचतलत संघीय 
वन ऐनबमोशजमको कसरु अपराधमा वरामद भएको कुनै वनस्पतत 
तथा वनस्पतत स्रोतलाई शैशक्षक तथा वैज्ञातनक अध्ययन, 

अनसुन्द्धान वा औषधीजन्द्य प्रयोग वा धातमाक कायाका लातग 
सावाजतनक संस्था वा तनकायलाई उपलब्ध गराउन वा नि गना 
सक्नेछ।  

पररच्छेद-१५ 

ववववध 

७४. वातावरर्ीय सेवाको व्यवस्थापनाः वनबाट प्राप्त हनु े वातावरर्ीय 
सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशसम्बन्द्धी व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

७५.  प्राववतधक सहयोग उपलब्ध गराउन:े कुनै उपभोक्ता समूह, 

पट्टावाला, धातमाक तनकाय, समूह वा समदुाय वा तनजी वनको 
धनीले वन ववकास र संरक्षर्को लातग कुनै प्राववतधक सहयोग 
माग गरेमा तडतभजन वन कायाालयले त्यस्तो प्राववतधक सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

७६.  वन पैदावारमा आधाररत उद्योगको दूरी सम्बन्द्धमााः वन पैदावारमा 
आधाररत उद्योग र वनके्षत्र बीचको दूरी तोवकएबमोशजम हनुेछ।   
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७७. वन पैदावारमा आधाररत उद्योगले जानकारी गराउनपुनेाः कच्चा 
पदाथाको रूपमा वन पैदावार प्रयोग गने उद्योगले उद्योग 
सञ् चालन गनुापूवा सम्बशन्द्धत तडतभजन वन कायाालयमा 
व्यावसावयक सम्भाव्यता तथा उत्पादन गने वस्त ुर सेवाको बारेमा 
जानकारी गराउनपुनेछ।  

तर प्रचतलत औद्योतगक व्यवसायसम्बन्द्धी कानूनबमोशजम 
स्थापना भई सञ् चालनमा रहेका लघ ु उद्यम र घरेल ु उद्योगको 
हकमा यो दर्ा लागू हनुे छैन।   

७८. प्रततबन्द्ध लगाउन सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी जैववक ववववधता र वातावरर् संरक्षर्को प्रयोजनको 
लातग तोवकएको वन पैदावारको प्रदेशतभत्र सङ्कलन, कटान, उपभोग, 

ओसारपसार, तबक्री ववतरर् वा प्रदेशबावहर तनकासीमा प्रततबन्द्ध 
लगाउन सक्नेछ। 

७९.  असल तनयतले काम गरेकोमा बचाउाः यस ऐनले ददएको 
अतधकारको प्रयोग असल तनयतले गरेकोमा कुनै पतन सरकारी 
कमाचारी व्यशक्तगत तवरले उिरदायी हनुे छैन।  

८०. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनाः (१) मन्द्त्रालयले यो ऐनबमोशजम हनु े
वनको संरक्षर्, ववकास र उपयोग सम्बन्द्धमा समय समयमा 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना सक्नेछ र त्यस्तो प्रततवेदन 
सावाजतनक गनुा पनेछ। 

(२) तनदेशनालयले प्रदेशतभत्रको वन व्यवस्थापनका 
सम्बन्द्धमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी मन्द्त्रालयसमक्ष प्रततवेदन 
पेश गनुापनेछ।  

(३) तडतभजनल वन अतधकृतले आफ्नो काया के्षत्रतभत्र 
भएका वन ववकास र व्यवस्थापनसम्बन्द्धी वक्रयाकलापहरूको 
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अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी तनदेशनालय तथा मन्द्त्रालयसमक्ष 
प्रततवेदन पेश गनुापनेछ।  

(४) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

८१.  सरुाकीलाई परुस्कार ददनाेः यस ऐनबमोशजम कसरु हनु लागेको 
सरुाक ददन े वा अपराधी पक्राउ गना सहयोग गने संस्था वा 
व्यशक्तलाई कसरुदारलाई हनुे जररवानाको दश प्रततशत रकम 
परुस्कार स्वरूप ददइनेछ। 

तर सरुाकीको सरुक्षाको तनशम्त सरुाकीको पवहचान गोप्य 
राख् नपुनेछ। 

८२.  राहतसम्बन्द्धी व्यवस्थााः वन संरक्षर्, व्यवस्थापन तथा 
ववकाससम्बन्द्धी कुनै कामको तसलतसलामा कुनै उपभोक्ता, श्रतमक 
वा कमाचारी घाइते भएमा वा मतृ्य ुभएमा तोवकएबमोशजम राहत 
ददइनेछ।  

८३. अतधकार प्रत्यायोजनाः कुनै तनकाय वा अतधकारीले यस ऐनबमोशजम 
आरू्लाई प्राप्त अतधकार आरू् मातहतका कुनै तनकाय वा 
अतधकारीले प्रयोग गना पाउन ेगरी प्रत्यायोजन गना सक्नछे।  

८४. तनयम बनाउन ेअतधकाराः यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले 
आवश्यक तनयमहरू बनाउन सक्नेछ।  

८५. कायाववतध र तनदेशशका बनाउन सक्नाेः यो ऐन तथा यस ऐनअन्द्तगात 
बनेको तनयमावलीको कायाान्द्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक 
कायाववतध वा तनदेशशका बनाई लागू गना सक्नेछ।  

८६. प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुाेः यो ऐनमा लेशखए जतत कुरामा यसै 
ऐनबमोशजम र अन्द्यमा प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुछे। 
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८७. बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अशघ संघीय वन ऐन, 
२०४९ र उक्त ऐनबमोशजम बनाइएका तनयमबमोशजम प्रदेश 
सरकार र मन्द्त्रालय र अन्द्तगातका कायाालयद्वारा गररएका काम 
कारवाही यसै ऐनबमोशजम भए गरेको मातननेछ।  

(२) प्रचतलत संघीय कानूनबमोशजम भएका र 
प्रदेशअन्द्तगात काया सम्पादन गने गरी हस्तान्द्तरर् भई आएका 
कायाहरूको हकमा यसै ऐनबमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

 
प्रमार्ीकरर् तमतताः २०७८/१२/०६ 
 

 

 

 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
प्रमे राज तगरी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

प्रदेश प्रमखुको 
कायाालयको 

 


