प्रदे शको वन सम्फन्धभा व्मवस्था गनन वनेको ङ्जवधे मक
प्रस्तावना् नेऩारको सङ्जवधान वभोङ्ञजभ प्रदे शको एकर अङ्झधकायको सङ्टचीभा यहे को याङ्जिम वनको ङ्छदगो
ङ्जवकास, सॊ यऺण तथा वन ऩैदावायको सदङ्टऩमोग गनन वन व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत
वातावयण, जराधाय एवभ् जै

अऩनाई वन , वन्मजन्तङ्ट,

ङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊ यऺण , सम्वद्धनन य स्वस्थ ऩमानवयणको प्रवद्धनन गयी

ङ्ट आवश्मकता ऩूया गदै वन ऺेत्रराई प्रदे शको आङ्झथक
सवनसाधायण जनताको आधायबत
न ङ्जवकासको भहत्वऩङ्टण न
श्रोतको रुऩभा प्रबावकायी ङ्झनमभन गयी प्रदे शको सम्फृङ्जद्धभा मोगदान ऩङ्टमानयउन वाञ्छनीम बएकोरे,
रङ्टङ्ञम्वनी प्रदे श, प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩङ्चयच्छे द १
प्रायङ्ञम्बक
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ऐनको नाभ “प्रदे श वन ऐन, २०७७” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,
(क) “उऩबोक्ता सभूह ” बङ्ङारे

वनको सॊ यऺण, सॊ वद्धनन, व्मवस्थाऩन तथा सदङ्टऩमोग गनन दपा ५०

फभोङ्ञजभ गठन बएको उऩबोक्ता सभूह सम्झनङ्टऩछन ।
(ख)

“औजाय” बङ्ङारे वनऺेत्रभा आवाद वा खनजोत वा वृऺयोऩण गनन प्रमोग गङ्चयने सफै ङ्जकङ्झसभका

कृङ्जष औजाय, भेङ्ञशनयी तथा रुख ङ्जवरुवा काट्ने, ताछ्ने, टङ्ट क्रा ऩाने, खङ्टकङ्टयी,फन्चयो, हॉङ्झसमा, आया,भेङ्ञशन
तथा उऩकयण सभेत सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ग)

“कफङ्टङ्झरमती वन” बङ्ङारे ऩङ्चयच्छे द ७ फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गङ्चयने

याङ्जिम वन सम्झनङ्टऩछन ।

(घ)

“कामनमोजना” बङ्ङारे वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ याखी वनको ङ्जवकास

, सॊ यऺण तथा वन

ऩैदावायको उऩमोग य ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन तमाय गङ्चयएकोमस ऐन फभोङ्ञजभ स्वीकृत वन सम्फन्धी

कामनमोजना सम्झनङ्टऩछन य सो शब्दरे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनऩङ्ट ूव न प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्वीकृत बई
कामानन्वमनभा यहे को कामनमोजना सभेतराई जनाउॉछ ।

(ङ) “चक्रावन” बङ्ङारे दपा १० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गने याङ्जिम वन को बागराई
सम्झनङ्टऩछन ।
(च) “जराधाय” बङ्ङारे वषानको वा अन्म ऩानी एकीकृत बई एउटै ङ्झनकासफाट फग्ने ऩानी

ढरो ऺेत्र

सम्झनङ्टऩछन य सो शब्दरे कङ्टनै नदी, खोरा, खोल्सा आङ्छदराई ङ्झनकासको आधाय भानी त्मस्तो फहाव
सॊ गसॊ गैको य सोबन्दा भाङ्झथल्रो ऺेत्र सभेतराई जनाउॉछ ।
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(छ)

“जैङ्जवक भागन” बङ्ङारे वन्मजन्तङ्टहरु एक वासस्थानफाट अको वासस्थानभा आवत जावत गने फाटो
सम्झनङ्टऩछन ।

(ज)

“टाॉचा” बङ्ङारे काठ वा खडा यहे का रुखभा रगाइने छाऩ , ङ्ञचन्ह वा ङ्झनशाना सम्झनङ्टऩछन य सो

(झ)

“ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम” बङ्ङारे प्रदे श सयकाय अन्तगनतको ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम सम्झनङ्टऩछन।

(ञ)

“तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा

शब्दरे उक्त ङ्झनशाना रगाउन प्रमोग गङ्चयने ङ्झनशाना अॊ ङ्जकत पराभे घनराई सभेत जनाउॉछ ।

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछन ।
(ट)

“दङ्चयमा वङ्टदॊ” बङ्ङारे नदी वा खोरारे फगाई ल्माएको वा ङ्जकनाया रागेको वा अड्केको वा

डङ्टफेको वा ऩङ्टङ्चयएको सफै काठ टाॉचा ङ्झनशानाहरु रागेको वा टाॉचा ङ्झनशाना खङ्टकेको वा फदरे को वा
उडेको वा कङ्टनै तयहफाट भेङ्जटएको काठ वा टाॉचा ङ्झनशाना नरागेको काठ सम्झनङ्टऩछन ।
(ठ)

“धाङ्झभक
न वन” बङ्ङारे दपा ३९ फभोङ्ञजभ सॊ यऺण गङ्चयएको याङ्जिम वन सम्झनङ्टऩछन ।

(ड)

“नदीजन्म ऩदाथन” बङ्ङारे नदी, खोरा, खोल्सी, खहये , फाढी ऩङ्जहयोरे फगाई ल्माई नदी, खोल्सा य
खहये को ङ्जकनाय तथा आसऩासका वन ऺेत्र वा सावनजङ्झनक जग्गा वा नदी उकास ऺेत्र वा ङ्झनजी
जग्गाभा ङ्झथङ्झिएको ढङ्टॊ गा, िाबेर, वारङ्टवा, ङ्झगट्टी, ङ्झभस्कट, बस्कट, गेिान, भाटो, दहत्तय, फहत्तय
सभेत सम्झनङ्टऩछन ।

(ढ)

“ङ्झनजी वन” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञक्तको हक ऩङ्टग्ने ङ्झनजी जग्गाभा रगाई
हङ्टकानएको वा सॊ यऺण गङ्चयएको वन सम्झनङ्टऩछन ।

(ण)

“ङ्झनदे शनारम” भन्त्रारम अन्तगनतको प्रदे श वन ङ्झनदे शनारम सम्झनङ्टऩछन ।

(त)

“ङ्झनदे शक” बङ्ङारे ङ्झनदे शनारमको प्रभङ्टख सम्झनङ्टऩछन ।

(थ)

“याङ्जिम वन” बङ्ङारे ङ्झनजी हकबोगको जग्गा वाहे क प्रदे श ङ्झबत्रको वन ङ्झसभाना रगाइएको वा

नरगाइएको सफै वन सम्झनङ्टऩछन य सो शब्दरे वनरे घेङ्चयएको वा वन ऺेत्रसॉग जोङ्झडएको ऩतॉ वा
ऐरानी जग्गा तथा वनङ्झबत्र यहे का फाटो, ऩोखयी, तार वा खोरानारा य फगय सभेतराई जनाउॉछ।

(द)

“ऩमानऩमनटन” बङ्ङारे वन, वन्मजन्तङ्ट, वातावयण, ङ्झसभसाय, ऩवनतायोहण, ट्रेङ्जकङ्ग रगामत प्राकृङ्झतक य
साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदाभा आधाङ्चयत

प्रकृङ्झतभैत्री ऩमनट न गङ्झतङ्जवङ्झधराई सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे

ऩमानऩमनटनराई रङ्ञऺत गयी सञ्चारन गङ्चयने साहङ्झसक खेर जस्ता कृमाकराऩराई सभेत जनाउॉछ।
(ध)

“भन्त्रारम” बङ्ङारे प्रदे श सयकायको वन तथा वातावयणसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम सम्झनङ्टऩछन ।
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(न)

''वन'' बङ्ङारे ऩूण न वा आॊङ्ञशक रुऩभा रुख वा फङ्टट्यानरे ढाङ्जकएको ऺेत्र सम्झनङ्टऩछन ।

(ऩ)

“वन ऩैदावाय” बङ्ङारे वनभा यहे को वा ऩाइएको वा वनफाट ल्माइएको दे हामको ऩैदावाय सम्झनङ्ट
ऩछन:(१)
(२)

काठ, दाउया, रगामतका काष्ठजन्म

रुख , ङ्झफरुवा, गोर, ऩात, डाॉठ, पर, फीज, पूर, बूवा, जया, गानो, फोक्रा, गभये जीन रोहवान ,
खैयकच, खोटो, काठको ते र , फोक्रा, राहा, ङ्जऩऩरा, ङ्जऩऩरी, य सवै प्रकायका ज ङ्गरी
जडीफङ्टटी, वनस्ऩङ्झत तथा ङ्झतनका ङ्जवङ्झबङ्ङ बाग वा सूक्ष्भ अङ्ग, रगामतका गैयकाष्ठ जन्म

(

३)
(४)

(प)

ङ्झगट्टी, फारङ्टवा रगामतका नङ्छदजन्म य ढङ्टॊ ङ्गा, चट्टान, भाटो रगामतका खङ्झनजजन्म
ऩशङ्टऩन्छी, वन्मजन्तङ्ट य ऩशङ्टऩन्छी वा वन्मजन्तङ्टको आखेटोऩहाय ।

“वन ऺेत्र” बङ्ङारे ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वको हक बोगको य प्रचङ्झरत कानूनरे अन्मथा व्मवस्था गये को
फाहे कको वन ङ्झसभाना रगाइएको वा नरगाइएको वनरे घेङ्चयएको वा वन ङ्झबत्र यहे को घाॉसे

भैदान, खकन, ङ्जहउॉरे ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो ऩहाड , फाटो, ऩोखयी, तार तरै मा, ङ्झसभसाय, नदी,
खोरानारा, फगय, ऩतॉ वा ऐरानी जग्गारे ओगटे को ऺेत्र सम्झनङ्टऩछन य सो शब्दरे मस ऐन वा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ वनऺेत्रको रुऩभा ऩङ्चयबाङ्जषत गङ्चयएको ऺेत्र सभेतराई जनाउॉछ ।
(फ)

''सॊ यङ्ञऺत वन'' बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको सॊ यङ्ञऺत वनराई सम्झनङ्टऩछन।

(ब)

''वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह'' बङ्ङारे याङ्जिम वनको ङ्झसभाना छङ्ट ट्याउन रगाइएका काठ, ढङ्ट ङ्गा, ङ्झसभेन्ट वा

अरु कङ्टनै फस्तङ्टका खम्फा वा ङ्ञचन्हऩट सम्झनङ्टऩछन य सो शफब्दरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ जग्गा
नाऩजाॉच गयी तमाय गये को नक्साभा अॊ ङ्जकत वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्हराई सभेत जनाउॉछ ।

(भ)

“वन व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत ” बङ्ङारे याङ्जिम वनको व्मवस्थाऩनका

राङ्झग अऩना इएका सयकायद्धाया

व्मवङ्ञस्थत वन, वन सॊ यऺण ऺेत्र , साझेदायी वन, साभङ्टदाङ्जमक वन, धाङ्झभक
न वन, कफङ्टङ्झरमती वनराई
सम्झनङ्टऩछन ।
(म)

“वन्मजन्तङ्ट” बङ्ङारे घयऩारङ्टवा फाहे क जङ्टनसङ्टकै जाङ्झतको स्तनधायी जन्तङ्ट (म्माभल्स), ऩॊ ऺी (एभ्स),
घङ्झिने जन्तङ्ट (ये प्टामल्स), भाछा (ऩीसीज), भ्मागङ्टता जाङ्झत (एङ्ञम्पङ्जवमन्स) य कीया पट्याङ्ग्िा
(इन्सेक्ट्स) राई सम्झनङ्टऩछन य सो शब्दरे पङ्टर ऩाने जन्तङ्टको पङ्टर सभेतराई जनाउॉछ ।

(य)

“वनस्ऩङ्झत” बङ्ङारे हङ्चयतकण बएका वा नबएका तय, आफ्नै प्रजनन् ऺभता बएका प्राकृङ्झतक रुख ,
ङ्झफरुवा, झाडी, फङ्टट्यान, झायऩात, रहया तथा उन्मू का ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रजाङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन य सो शव्दरे रेउ ,
ढङ्ट सी, च्माउ वा मस्तै प्रकायका अन्म वनस्ऩङ्झत सभेतराई सम्झनङ्टऩछन ।

-3_

(र)

“वनस्ऩङ्झत िोत” बङ्ङारे जीङ्जवत वा ङ्झनजॉव अवस्थाभा यहे का पूर पङ्टल्ने वा नपङ्टल्ने कङ्टनै ऩङ्झन
ॉ ा , फोक्रा, जया, ऩात, काण्ड, पूर, कङ्टनै अॊ श , फीउ, जभनप्राज्भ वा
प्रकायका फोट, ङ्झफरुवाको हाॉगा ङ्जवग
आनङ्टवॊङ्ञशक ऩदाथन सम्झनङ्टऩछन ।

(व)

“वातावयणीम ऩयीऺण ”

बङ्ङारे

प्रचङ्झरत सॊ घीम तथा प्रदे शकानून फभोङ्ञजभ गङ्चयने सॊ ङ्ञऺप्त

वातावयणीम अध्ममन वा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन
सम्झनङ्टऩछन ।
(श)

“वातावयणीम सेवा” बङ्ङारे वन ऺेत्रको ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारीफाट प्राप्त हङ्टने दे हाम फभोङ्ञजभको
सेवा य सो फाट प्राप्त हङ्टने राब सम्झनङ्टऩछन :-

(१) काफनन सेवा,

(२) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊ यऺण,
(३) जराधाय तथा जरचक्र प्रणारी,
(४) ऩमानऩमनटन,
(५) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म वस्तङ्ट, सेवा तथा राब ।
(ष)

“सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी” बङ्ङारे ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमको प्रभङ्टख सम्झनङ्टऩछन ।

(स)

“सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन ” बङ्ङारे दपा १०

(ह)

“साझेदायी वन” बङ्ङारे दपा १६ फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गने

(ऺ)

“साभङ्टदाङ्जमक वन” बङ्ङारे दपा २२ फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गने

(त्र)

“ङ्झसभसाय ऺेत्र ” बङ्ङारे बूङ्झभगत जर िोतफाट वा वषानतका कायण ऩानीको ऩङ्चयभाण यहने वा

याङ्जिम वन सम्झनङ्टऩछन ।

फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकायरे व्मवस्थाऩन गने

याङ्जिम वन सम्झनङ्टऩछन ।
याङ्जिम वन सम्झनङ्टऩछन ।

प्राकृङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभत
न , स्थामी( वा अस्थामी, जभेको वा फगेको, स्वच्छ वा नङ्टङ्झनरो ऩानी बएको
धाङ्जऩरो जङ्झभन (स्वाम्ऩ), दरदरे जङ्झभन (भासन) , नङ्छदफाट प्रबाङ्जवत जङ्झभन (ङ्चयबयाईन

फ्रड प्रेन),

तार (रे क), ऩोखयी (ऩोण्ड) य जरबण्डाय ऺेत्र (वाटय स्टोये ज एङ्चयमाज) सभेतराई जनाउॉछ ।
(ऻ)

''स्थानीम तह'' बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्टऩछन ।
ऩङ्चयच्छे द २
याङ्जिम वनको बू-स्वाङ्झभत्व, बू-उऩमोग तथासीभा ङ्झनधानयण सम्फन्धी व्मवस्था

३. याङ्जिम वनको ब-ङ्ट स्वाङ्झभत्व तथा बू -उऩमोग: (१) याङ्जिम वन ऺेत्रको बू –स्वाङ्झभत्व तथा बू–उऩमोग
सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएता ऩङ्झन वन ऺेत्र नघट्ने गयी प्रदे श
सयकायरे कङ्टनै खास वन ऺेत्रभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बू–उऩमोग मोजना फनाइन रागङ्ट गनन सक्नेछ ।
(३) याङ्जिम वन ऺेत्रभा फसोफास वा ऩङ्टनवानसका राङ्झग प्रमोग गङ्चयने छै न ।
(४) याङ्जिम वन ऺेत्रको बू–उऩमोग सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
४. वन ङ्झसभाना ङ्झनधानयण य ङ्जववयण अध्मावङ्झधक गनङ्टऩ
न ने् (१) प्रदे श सयकायरे प्रदे श ङ्झबत्रको

याङ्जिम वनको

ङ्झसभा ङ्झनधानयण गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको याङ्जिम वन ऺेत्रको नक्शा, वनको ङ्जकङ्झसभ, वनको
अवस्था य प्रजाङ्झत, वन व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत य ङ्झसभा ङ्झनधानयण गये को तथ्माङ्क रगामतको सम्ऩूण न ङ्जववयण
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे अध्मावङ्झधक गयी याख्नङ्टऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानङ्चयत ङ्झसभा

छङ्ट ट्याई सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे आफ्नो

कामनऺेत्रको वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह रगाउन सक्नेछ ।
५. ङ्झनजी जग्गा प्राप्त गनन सक्ने् (१) दपा ४ फभोङ्ञजभ याङ्जिम वनको सीभाना छङ्ट ट्टमाउॉदा

याङ्जिम वनसॊ ग

ङ्झसभाना जोङ्झडएका ङ्झनजी हकबोगका घयजग्गा, वन सॊ यऺण, सङ्टयऺा वा अन्म ऩमानवयणीम कायणफाट
हटाउन आवश्मक दे ङ्ञखएभा प्रदे श सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो घयजग्गा प्राप्त गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्चयने घय जग्गाको ऺङ्झतऩूङ्झतन वा भङ्टआब्जा
यकभको ङ्झनधानयण प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्चयएको घय जग्गा द तानको रगत कट्टा

गनन

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे भारऩोत कामानरमराइन य कयको रगत कट्टा गनन स्थानीम तहराई तत्कार रे खी
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ रगत कट्टा गनन रे खी आएको सात ङ्छदनङ्झबत्र भारऩोत
कामानरम य स्थानीम तहरे रगत कट्टा गयी सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराइन जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ रगत कट्टा बएको ङ्जववयण प्राप्त बएको ङ्झतन ङ्छदनङ्झबत्र
भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्टऩनेछ।
(६) मस दपा फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्चयएको घयजग्गा स्वत् याङ्जिम वन ऺेत्र कामभ हङ्टनेछ।
६. याङ्जिम वनभा कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाराई हक प्राप्त नहङ्टने् (१) याङ्जिम वन ङ्झबत्रको जग्गा कसै रे द तान गये
गयाएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्वत् फदय हङ्टनेछ ।
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(२) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩट्टा , ऩूङ्ञजव
न ा प्रभाणऩत्र प्राप्त गयी वा मस ऐनको व्मवस्था
फभोङ्ञजभ कङ्टनै हक वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त गये कोभा फाहे क कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाराई याङ्जिम वनभा कङ्टनै
ङ्जकङ्झसभको हक वा सहङ्टङ्झरमत प्राप्त हङ्टनेछैन ।
(३) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरइएकोभा

फाहे क कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे

उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रदे श ङ्झबत्रको याङ्जिम वनभा आपूरे ऩाएको हक वा सहङ्टङ्झरमत अरु कसै राई ङ्झफक्री
फन्धक, दान दातव्म वा सट्टा गयी वा अरु कङ्टनै प्रकायरे हक हस्तान्तयण गनन ऩाईने छै न ।
(४) मस ऐनभा बएको व्मवस्था फाहे क वन ऺेत्रराई कामनस्थर फनाई कङ्टनै सॊ घ सॊ स्था
दतान गनन वा त्मस्तो दतानको नातारे वन ऺेत्रभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको सॊ यचना ङ्झनभानण वा अन्म कृमाकराऩ गनन
ऩाईने छै न ।
ङ्ट ङ्ञघ उऩदपा ( ४) ङ्जवऩङ्चयत कङ्टनै सॊ स्था दतान
(५) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनअ

बएको बए त्मस्तो

सॊ स्थाको दतान खाये जीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रे ङ्ञख ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ उऩदपा ( ४) ङ्जवऩङ्चयत कङ्टनै सॊ स्थारे कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको सॊ यचना
ङ्झनभानण गये को वा कङ्टनै कृमाकराऩ सॊ चारन गये को बए सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊ यचना हटाउन य
त्मस्ता कृमाकराऩ सॊ चारनभा योक रगाउनेछ।
(७) उऩदपा (६) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएता ऩङ्झनमो ऐनको उद्देश्म प्राङ्झप्तको राङ्झग
प्रदे श सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गनन ङ्छदन सक्नेछ।
(८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ सॊ यचना हटाउने सम्फन्धी प्रकृमा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
७. याङ्जिम वन ऺेत्र भा प्रवेश ङ्झनषेध गने:
अङ्झधकायीरे याङ्जिम वनको

(१) वन सॊ यऺणको दृङ्जिकोणफाट आवश्मक दे ङ्ञखएभा

सम्फङ्ञन्धत

सफै वा केही बागभा ङ्झनङ्ञित सभमका राङ्झग सावनजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी

प्रवेश ङ्झनषेध गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतनको अधीनभा यही भाङ्झनस
आवत जावतको राङ्झग फाटो प्रमोग गनन य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका आमोजना सॊ चारन गनन कङ्टनै वाधा
ऩने छै न।
(३) वन सॊ यऺणको दृङ्जिकोणफाट आवश्मक दे ङ्ञखएभा

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे याङ्जिम

वनको सफै वा केही बागभा कङ्टनै प्रकायको घय ऩारङ्टवा जनावय वा चौऩामा प्रवेश ङ्झनषेध गनन सक्नेछ।
८. याङ्जिम वनको व्मवस्थाऩन: (१) प्रदे श सयकायरे

याङ्जिम वनको व्मवस्थाऩन, सॊ यऺण, सॊ वद्धनन, ङ्जवकास य

सदङ्टऩमोग गनन यणनीङ्झतक मोजना फनाउन सक्नेछ।
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(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यणङ्झनङ्झतक मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे

आफ्नो कामन ऺेत्र ङ्झबत्रको वनको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजना फनाई स्वीकृङ्झतका राङ्झग
ङ्झनदे शनारम भापनत भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको मोजनाभा कङ्टनै हे यपेय गनन आवश्मक दे खेभा

ङ्झनदे शनारमरे त्मस्तो मोजना सङ्टझाव सङ्जहत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा ङ्जपतान ऩठाउन सक्नेछ य ङ्झडङ्झबजन वन
कामानरमरे आवश्मक हेयपेय गयी आफ्नो याम सङ्जहत ङ्झनदे शनारमभा ऩठाएऩङ्झछ त्मस्तो मोजना ङ्झनदे शनारमको
ङ्झसपाङ्चयसभा भन्त्रारमरे स्वीकृत गनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्वीकृत बएको मोजना सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे कामानन्वमन
गनेछ।
(५

) प्रदे श ङ्झबत्रको याङ्जिम वनको कङ्टनै ऺेत्रराई प्रदे श सयकायरे वन सम्फन्धी प्रादे ङ्ञशक

आमोजनाको रुऩभा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ।

(६) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन यणङ्झनङ्झतक मोजना स्वीकृत

नबएसम्भ भन्त्रारमफाट वन व्मवस्थाऩन मोजना स्वीकृत गनन कङ्टनै वाधा ऩनेछैन।

९. अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने् (१) याङ्जिम वन ङ्झबत्र अनङ्टभङ्झत ङ्झफना कसै रे अध्ममन, अनङ्टसन्धान वा नभूना सॊ करन गनन
हङ्टदैँन।

(२) वन ऺेत्रङ्झबत्र वन , वनस्ऩङ्झत तथा वन्मजन्तङ्टका राङ्झग अध्ममन , अनङ्टसन्धान य नभूना
सङ्करन गनन चाहने व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

को दस्तङ्टय फङ्टझाइन

भन्त्रारमफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट

ऩनेछ ।
(३) अध्ममन, अनङ्टसन्धान वा शैङ्ञऺक प्रदशन नीको प्रमोजनको राङ्झगयाङ्जिम वनको कङ्टनै बाग
भाग गये भा भन्त्रारमरे ङ्झन धानयण गये को शतन फभोङ्ञजभ कामन गनेगङ्चय तोङ्जकएको

दस्तङ्टय ङ्झरइन ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका

राङ्झग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्छदने य वन ऺेत्र उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी अन्म

व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्झरएको ब्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे अध्ममन अनङ्टसन्धान
प्रङ्झतवेदन भन्त्रारम य सम्फङ्ञन्धत कामानरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।
ऩङ्चयच्छे द ३
सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनसम्फन्धी व्मवस्था
१०. सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको व्मवस्थाऩन् (१) प्रदे श सयकायरे फनाएको यणनीङ्झतक मोजनाको अङ्झधनभा
यही सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे सॊ यङ्ञऺत वन, साझेदायी वन,
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साभङ्टदाङ्जमक वन , कफङ्टङ्झरमती वन य धाङ्झभक
न वन

फाहेकको याङ्जिम वनको बागराई आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजना अनङ्टसाय सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको
रुऩभा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वनको कङ्ञम्तभा तीन सम हे क्टय ऺेत्रपरभा नघट्ने गयी
प्रदे श सयकायको यणङ्झनङ्झतक मोजना य आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह भन्त्रारमरे

वनको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टने गयी चक्रा वनको रूऩभा व्मवस्थाऩन गनन स्वीकृङ्झत ङ्छदन
सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) वभोङ्ञजभको चक्रा वनको व्मवस्थाऩन प्रदे श सयकाय आपै वा प्रदे श

सयकायको ऩूणन वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्वभा यहे का सॊ गङ्छठत सॊ स्थाहरु वा ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा गनन
सक्नेछ ।

(४) सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको वन ऩैदावायको स्वाङ्झभत्व प्रदे श सयकायको हङ्टनेछ।

तय, सावनजङ्झनक ङ्झनङ्ञज साझेदायी अन्तगनत व्मवङ्ञस्थत चक्रा वनको वन ऩैदावायको फाॉडपाॉट सम्झौताभा
रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

(५) सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन एवभ् चक्रा वनको ऺेत्र ङ्झनधानयण,कामनमोजना ङ्झनभानण य

व्मवस्थाऩन सगॉ सम्वङ्ञन्धत अन्म कङ्टया तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

११. सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनभा अन्म कामन गननभा प्रङ्झतफन्ध् यणङ्झनङ्झतक मोजना य आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन
मोजनारे ङ्झनङ्छदनि गये का कामन तथा वन ङ्जवकास
कङ्टनै ऩङ्झन कामन गनन ऩाइने छै न ।

सम्फन्धी कामन फाहे क सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनभा अन्म

ऩङ्चयच्छे द ४
सॊ यङ्ञऺत वन सम्फन्धी व्मवस्था
१२. सॊ यङ्ञऺत वन् (१) वातावयणीम, ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम, वैऻाङ्झनक वा साॉस्कृङ्झतक भहत्वको , जराधाय सॊ यऺणको
ङ्जहसाफरे सॊ वेदनङ्ञशर दे ङ्ञखएको, सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र फाङ्जहय यहे का वन, वनस्ऩङ्झत तथा वन्मजन्तङ्टको सॊ यऺण तथा
व्मवस्थाऩन गनन आवश्मक यहे को, वा ऩमानऩमनटनको ङ्जवकास गनन उऩमङ्टक्त दे ङ्ञखएको

याङ्जिम वनको कङ्टनै

बागराइनप्रदे श सयकायरे सॊ यङ्ञऺत वन घोषणा गनन सक्नेछ ।

स्ऩङ्जिकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज
य वन्म जन्तङ्ट आयऺ जस्ता सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र सम्झनङ्टऩछन।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

सॊ यङ्ञऺत वन घोषणा गये ऩङ्झछ भन्त्रारमरे प्रदे श याजऩत्रभा

त्मसको सूचना प्रकाङ्ञशत गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) सॊ यङ्ञऺत वन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१३. सॊ यङ्ञऺत वनको व्मवस्थाऩन् (१) दपा १२वभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ ङ्चयऺत वनको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन तोङ्जकए
वभोङ्ञजभको सॊ ङ्चयऺत वन ऩङ्चयषद भापनत गयीनेछ।
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(२) सॊ ङ्चयऺत वनको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन गदान वन सॊ यऺण ऺेत्रफाट हङ्टने आम्दानी

भध्मे ऩचास प्रङ्झतशत प्रदे श सयकायको कोषभा जम्भा हङ्टनेछ य वाकी ऩचास प्रङ्झतशत व्मवस्थाऩन गने ङ्झनकाम
सॊ ङ्चयऺत वन ऩङ्चयषदको हङ्टनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊ ङ्चयऺ

त वनङ्झबत्र ऩने

साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन ऩङ्चयच्छे द ६ वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(४) सॊ ङ्चयऺ त वनको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन गनन प्रदे श सयकायरे सङ्टयऺा ङ्झनकामराई

ऩङ्चयचारन गनन सक्नेछ ।
१४. सॊ यङ्ञऺत वनको कामनमोजना् (१) दपा

१२ को उऩदपा (१) अनङ्टसाय घोङ्जषत सॊ ङ्चयऺ

त वनको ङ्छदगो

सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩनका रागी आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजनाको अङ्झधनभा यही सॊ ङ्चयऺत वन ऩङ्चयषदरे
कामनमोजना तमाय गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) सॊ यङ्ञऺत वनको बू-उऩमोग य अवङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्चयवतनन नहङ्टने सङ्टङ्झनङ्ञितता कामनमोजनाभा गयी वन

सॊ ङ्चयऺत वनभा वातावयणभैत्री ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ ।

(३) उऩदपा ( १) वभोङ्ञजभको कामनमोजना स्वीकृङ्झतको राङ्झग

सम्वङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे

ङ्झसपाङ्चयश सङ्जहत ङ्झनदे शनारमभा ऩेश गनेछ य ङ्झनदे शकरे त्मस्तो कामनमोजना स्वीकृत गनेछ।
१५. सॊ यङ्ञऺत वनभा रूऩान्तयण हङ्टने् (१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सॊ यङ्ञऺत वन वा वन
सॊ यऺण ऺेत्रको रूऩभा कामभ बएका वन स्वत् मस ऐन फभोङ्ञजभको सॊ यङ्ञऺत वनभा रुऩान्तयण हङ्टनेछन्।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ यङ्ञऺत वनभा रूऩान्तयण हङ्टॉदा मो ऐन प्रायम्ब बएको फखत

कामभ यहेको वन व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झतभा प्रङ्झतकूर असय ऩये को भाङ्झनने छै न।

(३) सॊ यङ्ञऺत वनसम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द ५
साझेदायी वन सम्वन्धी ब्मवस्था
१६.

साझेदायी वन् वनको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गयी स्थानीम तथा याङ्जिम अथनतन्त्रभा टे वा ऩङ्टमाननउन, वनको
है ङ्झसमतभा सङ्टधाय गनन,वन ऺेत्रफाट टाढा यहेका ऩयम्ऩयागत उऩबोक्ताराई वन सॊ यऺणको कामनभा सहबागी

गयाउन, उऩबोक्ताराई वन ऩैदावाय आऩूङ्झतक
न ो व्मवस्था गनन,वन ऺेत्रको उत्ऩादकत्वभा अङ्झबवृङ्जद्ध गनन तथा
खारी ऺेत्रको उऩमोग गनन, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा जराधाय ऺेत्रको सॊ यऺण य सम्फधनन गयी स्थानीम
जनताको ङ्ञजङ्जवको ऩाजननभा सङ्टधाय ल्माउन प्रदे श सयकायको यणङ्झनङ्झतक मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह सम्फङ्ञन्धत
अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा याङ्जिम वनको कङ्टनै बागराइन आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजना फभोङ्ञजभ
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम, स्थानीम तह य वन उऩबोक्ताको साझेदायीभा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ।
१७. साझेदायी वनको कामनमोजना् (१) साझेदायी वनको व्मवस्थाऩनको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ स्थानीम तह
तथा साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहको ऩयाभशनभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे वन सम्फधनन प्रणारीभा आधाङ्चयत
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कामनमोजना तमाय गयी स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनदे शनारमभा ऩेश गनेछ य ङ्झनदे शकरे त्मस्तो कामनमोजना
स्वीकृत गनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कामनमोजना रागू गने दाङ्जमत्व ङ्झडङ्झबजन वन
कामानरम, स्थानीम तह य दपा १८ फभोङ्ञजभको साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहको हङ्टनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका साझेदायरे कामनमोजना फभोङ्ञजभ कामन सॊ चारन गनन

नसकेभा वा वातावयणभा उल्रे खनीम प्रङ्झतकूर असय ऩने कङ्टनै कामन गये भा वा मो ऐन य मस ऐन

अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टन ऩने शतनहरु ऩारना नगये भा ङ्झनदे शकरे त्मस्तो साझेदायी वन
उऩबोक्ता सभूहको दतान खाये ज गनन सक्नेछ य त्मस्तो वन स्वत् सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वनको रुऩभा
रुऩान्तङ्चयत हङ्टनेछ ।

तय, त्मसयी उऩबोक्ता सभूहको दतान खाये ज गयी साझेदायी वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टअ
न ङ्ञघ

उऩबोक्ता सभूहराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनदे शकरे गये को ङ्झनणनम ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सम्फङ्ञन्धत सभङ्टहरे

त्मस्तो ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्र भन्त्रारमको सङ्ञचव सभऺ ऩङ्टनयावेदन
गननसक्नेछ यभन्त्रारमरे गये को ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै साझेदायी वन ङ्जपतान ङ्झरने गयी बएको ङ्झनणनम उऩय

उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ऩयी भन्त्रारमफाट त्मस्तो ङ्झनणनम फदय बएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे
साङ्जवककै साझेदायी उऩबोक्ता सभूहभध्मेवाट कामन सङ्झभङ्झत गठन गनन रगाई त्मस्तो वन सोही सभङ्टदामराई
ऩङ्टन् हस्तान्तयण गनङ्टन ऩनेछ ।

१८. उऩबोक्ता सभूह गठन गङ्चयने् (१) साझेदायी वनको ङ्जवकास य सॊ यऺणको राङ्झग उऩबोक्ताको तपनफाट
आवश्मक व्मवस्थाऩन गनन एवभ् त्मस्तो वनफाट उऩबोक्ताराई प्राप्त हङ्टने वन ऩैदावायको व्मवस्थाऩन य
उऩमोग गनन साझेदायी वन व्मवस्थाऩन ऺेत्रङ्झबत्र ऩने सम्वङ्ञन्धत ऩयम्ऩयागत उऩबोक्तारे साझेदायी वन
उऩबोक्ता सभूह गठन गनन सक्नेछन।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूहको गठन, सञ्चारन,काभ, कतनब्म य अङ्झधकाय
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(३) साझेदायी वनको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन गनन प्रदे श सयकायरे स्थानीम तह य अन्म

सयोकायवारासॉग आवश्मक सभन्वम गनेछ ।

(४) कामनमोजनाभा व्मवस्था गयी सभूहरे साझेदायी वन ऺेत्रभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वन
उद्यभ तथा ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ ।

(५) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत प्रदे श ङ्झबत्र कामभ यहे का साझेदायी वन स्वत् मसै ऐन

फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झननेछ य मो ऐन प्रायम्ब बएको फखत कामभ यहे को वन व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झतभा प्रङ्झतकूर
असय ऩये को भाङ्झनने छै न।
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१९. साझेदायी वनको वन ऩैदावाय उऩमोग तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण् (१) साझेदायी वनफाट उत्ऩाङ्छदत काठ दाउयाको
हकभा सफै गङ्टणस्तय (िेङ्झडङ) को आधायभा ऩचास प्रङ्झतशत प्रदे श सयकायको य ऩचास प्रङ्झतशत साझेदायी वन
उऩबोक्ता सभूहको हङ्टनेछ य गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको हकभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१)फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकायरे प्राप्त गये को ऩचास प्रङ्झतशत काठ दाउया भध्मे
ङ्झडङ्झबजन वन ऩैदावाय आऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतराइ प्राथङ्झभकता ङ्छदइ फाकी यहने काठ दाउया ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे
ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वन ऩैदावाय ङ्झफक्री ङ्जवतयणवाट प्राप्त यकभ भध्मे
प्रङ्झतशत यकभ वन नबएको वा वन न्मू न बएको ऩाङ्झरकाराइन प्राङ्झथङ्झभकता ङ्छदइन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

ङ्झफस
स्थानीम

तहहरुराइन वनको ङ्जवकासका रागी प्रदे श सयकायरे ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम भापनत उऩरव्ध गयाउनेछ वा
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे कम्तीभा ऩङ्झन उक्त यकभभा नघट्ने गङ्चय ङ्झत ऺेत्रहरुभा ङ्झनजी तथा सावनजङ्झनक
वन ङ्जवकासभा कामनक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩने
न छ ।
(४) उऩदपा (१)

वभोङ्ञजभ साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहरे साझेदायी वन व्मवस्थाऩन

कामनमोजनाको कामानन्वमनफाट सो सभूहराई प्राप्त हङ्टने वन ऩैदावाय आन्तङ्चयक खऩतको राङ्झग प्राथङ्झभकता
ङ्छदई फाॉकी यहेको वन ऩैदावाय भात्र सभूहफाङ्जहय ङ्झफङ्जक्र गनन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको वन ऩैदावाय आन्तङ्चयक ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण य सभूह वाङ्जहय
ङ्झफङ्जक्र गने सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(६) साझेदायी वनफाट उऩबोक्ता सभूहराई प्राप्त हङ्टने वन ऩैदावाय ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट प्राप्त

यकभ भध्मे कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशत यकभ वनको ङ्जवकास, सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन कामनभा खचन गयी फाॉकी
यहेको यकभको कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी गङ्चयफी
न्मूनीकयण, भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण तथा उद्यभ ङ्जवकास कामनभा खचन गनङ्टऩ
न नेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ खचन गयी फाॉकी यहे को यकभ प्रशासङ्झनक खचन

, सॊ स्थागत

शसङ्ञक्तकयण, बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्जवकास तथा सभङ्टदामको ङ्जहतभा खचन गनन सङ्जकनेछ ।

(८) साझेदायी वनफाट उत्ऩाङ्छदत वन ऩैदावायको फाडॉपाट य वन ऩैदावाय ङ्झफक्री

ङ्जवतयणफाट प्राप्त हङ्टने प्राप्त यकभको सदङ्टऩमोग सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
२०. साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहको कोष: (१) साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहको आ फ्नो एउटा छङ्ट ट्टै कोष
हङ्टनेछ।

(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा दे हामका यकभ जम्भा गङ्चयनेछ:–
(

क) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ,

(

ख) कङ्टनै स्वदे शी व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाफाट प्राप्त अनङ्टदान, सहामता वा दान दातव्मको यकभ,

(

ग) वन ऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट उऩबोक्ता सभूहराई प्राप्त यकभ,

(

घ) उऩबोक्ता सभूहको सदस्मता शङ्टल्क य जङ्चयवानाफाट प्राप्त यकभ,

(

ङ) कामनमोजना फभोङ्ञजभ अन्म कङ्टनै िोतफाट प्राप्त यकभ ।
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(३) उऩबोक्ता सभूहको तपनफाट दपा १९ को उऩदपा (६) य (७) फभोङ्ञजभ गङ्चयने
खचन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट व्महोङ्चयनेछ ।
(४) उऩबोक्ता सभूहरे व्मवस्थाऩन गये को वनभा यहे का वन्मजन्तङ्ट वा वन डढे रो
ङ्झनमन्त्रण वा वन व्मवस्थाऩन गने क्रभभा त्मस्तो सभूहका सदस्मको जनधनको ऺङ्झत बएभा उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको कोषफाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तराई याहत उऩरब्ध गयाइनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूहरे गने आङ्झथक
न कायोफाय नेऩार याि फैंक फाट
इजाजत प्राप्त फैंक भापनत गनङ्टऩ
न नेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन प्रदे श सयकायरे तोकेको कभनचायी

अङ्झनवामन यहने गयी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

२१. साझेदायी वन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने् (१) साझेदायी वनको ङ्जवकास य सॊ यऺणका राङ्झग
उऩबोक्ताको तपनफाट आवश्मक व्मवस्था गनन एवभ् त्मस्तो वनफाट उऩबोक्ताराई प्राप्त हङ्टने वन ऩैदावायको
उऩमोग गनन सम्फन्धीत उऩबोक्ताहरुरे साझेदायी वन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछन् ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साझेदायी वन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन तथा सञ्चारन तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द ६
साभङ्टदाङ्जमक वनसम्फन्धी व्मवस्था
२२.

साभङ्टदाङ्जमक वन को व्मवस्थाऩन: (१)

यणङ्झनङ्झतक मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह स्वीकृत आवङ्झधक वन

व्मवस्थाऩन मोजना अनङ्टरूऩ ङ्झनधानङ्चयत याङ्जिम वनको कङ्टनै बागभा
व्मवस्थाऩन गनन ऩाउने गयी साभङ्टदाङ्जमक वनको रुऩभा

वनको ङ्जवकास , सॊ यऺण, सदङ्टऩमोग,

उऩबोक्ता सभूह भा पनत वन व्मवस्थाऩन गनन

सङ्जकने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वन व्मवस्थाऩन गने
कामनमोजना य ङ्जवधान फनाईसम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहकोङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत

उऩबोक्ता सभूहरे
ङ्झडङ्झबजन वन

कामानरमसभऺ

ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूहरे ऩेश गये को कामनमोजना य ङ्जवधान उऩमङ्टक्त

दे ङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे स्वीकृत गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा वन हस्तान्तयण सम्फन्धी

प्रभाणऩत्र ङ्छदनेछ य स्वीकृत कामनमोजनाको एक एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सभङ्टह, स्थानीम तह य ङ्झनदे शनारमभा
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभकोसाभङ्टदाङ्जमक वनकोसॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भेवायी
सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सभूहको हङ्टनेछ।
(५) साभङ्टदाङ्जमक वन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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२३. कामनमोजना सम्फन्धी व्मवस्था्(१) ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे उऩबोक्ताको सहबाङ्झगताभा उऩबोक्ता सभूह
गठन गनन य कामनमोजना तमाय गनन आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक एवॊ अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।
(२)
हङ्टनेछ।

साभङ्टदाङ्जमक वनको कामनमोजनाको अवङ्झध वनको अवस्था हेयी ऩाॉच वषन वादश वषनको

(३) प्रत्मेक साभङ्टदाङ्जमक वनभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहका प्रभङ्टख वा अध्मऺ वा ङ्झनजरे

तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सल्राहकाय यहन सक्नेछ।

(४) उत्ऩादनशीर वनहरुभा सभूहको चाहना य स्थानीम तहको सहभतीभा

उऩबोक्ता

सभूहरे वन सम्फधनन प्रणारीभा आधाङ्चयत कामनमोजना तमाय गयी रागङ्ट गननसक्नेछ ।
कामनमोजना तमाय गनङ्टऩ
न ूव न

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको

अवधायणा ऩत्र ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा ऩेश गनङ्टऩ
न ने य
ङ्झनदे शनारमभा स्वीकृतका रागी ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ।

उऩबोक्ता सभूह रे मसको

ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे ऩङ्टनयावरोकन गयी

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको अवधायणा ऩत्रको प्राङ्जवधक ऩङ्चयऺण गयी उऩमू क्त

दे ङ्ञखएभा ङ्झनदे शनारमरे अवधायणा ऩत्र स्वीकृत गयी

ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमराइ कामनमोजना तमाय गनन

सहभती ङ्छदन सक्नेछ।

(७) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका वखत प्रदे श ङ्झबत्र यहे का साभङ्टदाङ्जमक वनहरु मस ऐन प्रायम्ब

बएऩङ्झछ स्वत् मसै ऐन बएको भाङ्झननेछ य मो ऐन प्रायम्ब बएको फखत कामभ यहे को वन व्मवस्थाऩन
ऩद्दङ्झतभा प्रङ्झतकूर असय ऩये को भाङ्झनने छै न।
२४.

कामनमोजनाभा सॊ शोधन: (१) दपा २३ फभोङ्ञजभ स्वीकृत कामनमोजनाको अवङ्झध सभाप्त बएभा वा सॊ शोधन
गनङ्टन ऩने बएभा उऩबोक्ता सभूहरे सॊ शोङ्झधत कामनमोजना फनाइन स्वीकृङ्झतको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी
सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कामनमोजनाउऩमङ्टक्त दे ङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत

अङ्झधकायीरे स्वीकृत गननसक्नेछ।

तय, ङ्जवशेष अवस्था ऩयी ङ्झनदे शकरे ङ्झरङ्ञखत सहभङ्झत ङ्छदएभा फाहे क दङ्टई वषन ऩङ्टया नबइन कामनमोजना

सॊ शोधन गङ्चयनेछैन ।

(३) मस दपा फभोङ्ञजभको कामनमोजना सॊ शोधन गनन उऩबोक्ता सभूहरे अनङ्टयोध गये भा

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
२५.

साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकने : (१) दपा २२ फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गङ्चयएको साभङ्टदाङ्जमक वनभा
उऩबोक्ता सभूहरे कामनमोजना फभोङ्ञजभ कामन सञ्चारन गनन नसकेभा वा कामनमोजना ङ्जवऩयीत काभ गये भा
वा वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर असय ऩने कङ्टनै कामन गये भा वा मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेका
ङ्झनमभ उल्रङ्घन गये भा वा ऩारन गनङ्टन ऩने शतन ऩारन नगये भा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

त्मस्तो उऩबोक्ता सभूहको दतान खाये ज गनन य त्मस्तो साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ ।
तय, त्मसयी उऩबोक्ता सभूहको दतान खाये ज गयी साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टन
त्मस्तो उऩबोक्ता सभूहराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ।
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अङ्ञघ

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे गये को ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचक्त नफङ्टझ्ने

उऩबोक्ता सभूहरे त्मस्तो ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे २१ ङ्छदन ङ्झबत्र

ङ्झनदे शक सभऺ उजूय गनन

सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ उजूयी ऩये भाङ्झनदे शकरे ३५ ङ्छदन ङ्झबत्र आवश्मक ङ्झनणनम
गनेछ य त्मस्तो ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्जपतान ङ्झरने गयी बएको ङ्झनणनम उऩय

सोही उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ऩयी उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनदे शकरे ङ्झनणनम गदान त्मस्तो ङ्झनणनम
फदय बएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे साङ्जवककै उऩबोक्ता सभूहभध्मेफाट नमाॉ कामनसङ्झभङ्झत गठन गनन रगाई
त्मस्तो वन सोही सभङ्टदामराई ऩङ्टन् हस्तान्तयण गनङ्टन ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणनम उऩय उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ उजङ्टय नऩये भा वा

त्मस्तो उजङ्टय ऩयी सो ङ्झनणनम सदय बएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे दपा ३१ फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩूया गयी
उऩबोक्ता सभूह ऩङ्टनगनठन गयी सो साभङ्टदाङ्जमक वन हस्तान्तयण गनन मो दपारे कङ्टनै वाधा ऩने छै न ।
(६) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे प्रदे श सयकायराइ

ङ्जवकाश आमोजना सॊ चारन गनन आवश्मक ऩये को फखत उऩबोक्ता सभूहराइन हस्तान्तयण गङ्चयएको
साभङ्टदाङ्जमक वनको ऩङ्टयै वा केही बाग ङ्जपतान ङ्झरन सक्नेछ।
२६.

कामनमोजना ङ्जवऩयीत काभ गनेराई हङ्टने सजाम: (१) साभङ्टदाङ्जमक वनको उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायीरे

सभङ्टदामको ङ्जहतका नाभभा ङ्जवधान य कामनमोजना ङ्जवऩयीत हङ्टने कङ्टनै काभ कायवाहीगये भाङ्झनजराई सम्वङ्ञन्धत
उऩबोक्ता सभूहरे ङ्जवधान य कामनमोजना

फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनेछ य त्मस्तो काभफाट कङ्टनै हानी

नोक्सानी बएभा ङ्झफगो फयाफयको यकभ ऺङ्झतऩूङ्झतक
न ो रुऩभा असङ्टर उऩय गनङ्टऩ
न नेछ ।
(२

) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूह आपैरे कायफाही गनन नसकेभा सो सभूहरे

कायफाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ य मसयी ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे आवश्मक जाॉचवङ्टझ गयी त्मस्तो जङ्चयवाना मस ऐन फभोङ्ञजभ कायवाही गनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गये को कायणरे भात्र त्मस्तो सभूहको
ऩदाङ्झधकायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अन्म कायफाही गनन फाधा ऩङ्टमानदएको भाङ्झनने छै न ।
२७.

साभङ्टदाङ्जमक वनको आम्दानीको व्मवस्थाऩन: (१)उऩबोक्ता सभूहरे कामनमोजना फभोङ्ञजभ आजनन गये को
वाङ्जषक
न आमफाट कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ वनको ङ्जवकास, सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन कामनभा खचन
गयी फाॉकी यहे को यकभको कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी

गङ्चयफी न्मू नीकयणका राङ्झग उद्यभ ङ्जवकासभा रगानी एवभ् भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण य ङ्झसऩभूरक कामनभा खचन
गनङ्टन ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खचन गयी फाॉकी यहे को यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग

सभन्वम गयी सभूहको ङ्जहतका राङ्झग गङ्चयने साभाङ्ञजक वा बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्जवकासको कामनभा प्रमोग
गङ्चयनेछ ।
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२८. साभङ्टदाङ्जमक वनको वनऩैदावाय ङ्झफक्री ङ्जवतयण् (१) साभङ्टदाङ्जमक वनको कामन मोजना फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टने
वनऩैदावाय भध्मे सभूहरे आफ्ना सदस्मराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयी खऩत नबएको वनऩैदावाय
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभूहफाङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन सक्नेछन् ।
(२) सभूहबन्दा फाङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गङ्चयएको वनऩैदावाय ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभको
चाङ्झरस प्रङ्झतशत यकभ प्रदे श सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टऩ
न नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको यकभ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदे श य स्थानीम
तह फीच फाडपाॉट हङ्टनेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको यकभ जम्भा बइसकेऩङ्झछ स्थानीम तह वा कङ्टनै ङ्झनकामरे

मस सम्फन्धी कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको सेवा शङ्टल्क वा दस्तङ्टय उठाउन ऩाउने छै न।

२९. वन उद्यभ तथा ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्ने् (१) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे आवङ्झधक
वन व्मवस्थाऩन मोजनारे ङ्झनङ्छदनि गये का वन उद्यभ तथा ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ ।
(२ ) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कामन क्रभ सॊ चारन गदान वनको बू ÷उऩमोगभा ऩङ्चयवतनन
नहङ्टने गयी गनङ्टऩ
न नेछ ।
(३)

वन उद्यभ तथा ऩमानऩमनटन कामनक्रभसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

३०. कफङ्टङ्झरमतनाभा गयी वन ङ्छदन उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने् (१) साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे स्वीकृत वन
कामनमोजनाको अङ्झधनभा यही साभङ्टदाङ्जमक वनको कङ्टनै बाग सभूह ङ्झबत्रका ङ्जवऩङ्ङ वगनका उऩबोक्तारे साभङ्टङ्जहक
रूऩभा आमआजननका राङ्झग वनजन्म ङ्जक्रमाकराऩ सॊ चारन गनन सभूह फनाई अवङ्झध तोकी कफङ्टङ्झरमतनाभा गयी
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
स्ऩङ्जिकयण्मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग

वनजन्म ङ्जक्रमाकराऩ बङ्ङारे वनभा आधाङ्चयत कृङ्जष वन प्रणारी

सभेतराइन जनाउनेछ।
(२) कफङ्टङ्झरमतनाभा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
३१. उऩबोक्ता सभूह गठन गनङ्टऩ
न ने: (१)

दपा २२ को प्रमोजनको राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक

वनका सम्फङ्ञन्धत

उऩबोक्तारे उऩबोक्ता सभूह गठन गनङ्टऩ
न नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभूहभा वन ऺेत्र नङ्ञजकस्थामी फसोफास यहे का, वनको
सॊ यऺणभा मोगदान वा उऩबोगभा प्रत्मऺ सॊ रग्न हङ्टने, अन्मत्रवन उऩबोक्ता सभूहको सदस्म नयहे का
इच्छङ्ट क घयधङ्टयी एक सदस्म हङ्टनेछन्।

ङ्ट ङ्ञघ कङ्टनै
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनअ

घयधङ्टयी एक बन्दा फढी उऩबोक्ता सभूहभा सदस्म यहे को बए मो ऐन प्रायम्ब बएको एक वषन ङ्झबत्र कङ्टनै
एक उऩबोक्ता सभूहको भात्र सदस्म कामभ यहने गयी सभूह छनौट गनङ्टऩ
न नेछ।

-15_

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩबोक्ता सभूहको दतानका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको

ङ्जवधान तमाय गयी स्वीकृतीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ।

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जवधानको स्वीकृङ्झत यउऩबोक्ता सभूहको दतान

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ दतान उऩबोक्ता सभूहहरू एक आऩसभा गाङ्झबन चाहे भा

(६) मो

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे स्वीकृङ्झत ङ्छदएभा गाङ्झबन सक्नेछन।

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूह एक आऩसभा गाङ्झबने सम्फन्धी अन्म
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
३२.

उऩबोक्ता सभूह स ङ्गङ्छठत सॊ स्था हङ्टने : (१) दपा

३१ फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩबोक्ता सभूह अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ

उत्तयाङ्झधकायवारा एक स्वशाङ्झसत सॊ गङ्छठतसॊ स्था हङ्टनेछ ।
(

२) उऩबोक्ता सभूहको आफ्नो एउटा छङ्ट ट्टै छाऩ हङ्टनेछ ।

(

३) उऩबोक्ता सभूहरे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनन , उऩबोग गनन य आफ्नो

सम्ऩत्ती फेच ङ्झफखन गनन वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे फन्दोवस्त गननसक्नेछ ।
(

४)उऩबोक्ता सभूहरे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजूय गनन य सो उऩय ऩङ्झन

सोही नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नेछ ।
(५)

उऩबोक्ता सभूह को ऩदाङ्झधकायी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको सावनजङ्झनक ऩद धायण

गये को व्मङ्ञक्त भाङ्झननेछ।
३३.

उऩबोक्ता सभूहको कोष:(१) उऩबोक्ता सभूहको आफ्नो एउटा छङ्ट ट्टै कोष हङ्टनेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा दे हामका यकभ जम्भा गङ्चयनेछ:–

(

क) उऩबोक्ता सभूहको सदस्मता शङ्टल्क य जङ्चयवानाफाट प्राप्त यकभ,

(ख) वन ऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयण य अन्म आमफाट उऩबोक्ता सभूहराई प्राप्त यकभ,
(
(

ग) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ,

घ)कङ्टनै स्वदे शी व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाफाट प्राप्त अनङ्टदान, सहामता वा दान दातव्मको यकभ,

(३) उऩबोक्ता सभूहको तपनफाट कामनमोजना फभोङ्ञजभ गङ्चयने खचन उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको कोषफाट व्महोङ्चयनेछ ।
(४) उऩबोक्ता सभूहरे व्मवस्थाऩन गये को वनभा यहे का वन्मजन्तङ्ट वा वन डढे रो
ङ्झनमन्त्रण वा वन व्मवस्थाऩन गने क्रभभा त्मस्तो सभूहका सदस्मको जनधनको ऺङ्झत बएभा उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको कोषफाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तराई याहत उऩरब्ध गयाइनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सभूहरे आङ्झथक
न कायोफाय सॊ चारन गदान नेऩार याि

फैंकफाट इजाजत प्राप्त कङ्टनै एक फैंक भापनत भात्र गनङ्टऩ
न नेछ ।

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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३४.

प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) उऩबोक्ता सभूहरे प्रत्मेक आङ्झथक
न वषन सभाप्त बएको तीन भङ्जहना ङ्झबत्र तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ आङ्झथक
न ङ्जववयण तथा वनको ङ्ञस्थङ्झत सभेत खङ्टराई आफ्ना ङ्जक्रमाकराऩको वाङ्जषक
न प्रङ्झतवेदन
सम्वङ्ञन्धत स्थानीम तह य सम्फङ्ञन्धत वन कामानरम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त वाङ्जषक
न प्रङ्झतवेदनको आधायभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह य

सम्फङ्ञन्धत वन कामानरमरे सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सभूहराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनदे शन उऩबोक्ता सभूहरे ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द ७
कवङ्टङ्झरमती वनसम्फन्धी व्मवस्था
३५. व्मवसाङ्जमक कवङ्टङ्झरमती वन प्रदान गने: (१) नेऩार सयकायको सहभङ्झत ङ्झरइन

प्रदे श सयकायरे यणङ्झनङ्झतक

मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजनारे ङ्झनधानयण गये को औसत

फीस प्रङ्झतशत वा सो

बन्दा कभ छत्र घनत्व बएको याङ्जिम वनको कङ्टनै बाग भा सयकाय आपैरे वाप्रङ्झतष्ऩधानको आधायभा सङ्गङ्छठत
सॊ स्था, उद्योग वा सभङ्टदाम राइनवनको सॊ यऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी

फढीभा ४० वषन अवङ्झधको राङ्झग दे हामका

उद्देश्महरू प्राप्त गनन कफङ्टङ्झरमती वनको रुऩभा प्रदान गनन सक्नेछ्–
(क) वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगहरुराई आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथन उत्ऩादन गनन,
(ख) वृऺायोऩण गयी वनऩैदावायको उत्ऩादनभा अङ्झबवृङ्जद्ध गयी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन वा उऩमोग गनन,
(ग) जडीफङ्टटी खेती वा कृङ्जष वन फारी वा वागवानी वा ऩशङ्ट पभन सञ्चारन गनन,
(घ) कीटऩतङ्ग तथा वन्मजन्तङ्टको पाभन सञ्चारन गनन,
(ङ) ङ्जहर स्टे शन, साहङ्झसक ऩमनटन, केफरकाय, ङ्चयसोटन, प्राकृङ्झतक सॊ िाहरम रगामतका
ऩमानऩमनटन व्मवसाम सञ्चारन गनन।
(२)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कफङ्टङ्झरमती वन प्राप्त गनेरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ प्रदे श

सयकायराई ङ्झतनङ्टन ऩनेछ।
(३) कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गने प्रकृमा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
३६. गङ्चयफका राङ्झग कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गननसङ्जकने् (१) आवङ्झधक वन व्मवस्थाऩन मोजनारे ङ्झनधानयण गये को
ऺेत्रभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे वनको सॊ यऺण य ङ्जवकास भा वाधा नऩने गयी गङ्चयफीको ये खा भङ्टङ्झन यहे का घय
ऩङ्चयवायको गङ्चयफी न्मू नीकयण गनन साभङ्टङ्जहक रूऩभा आमआजननका राङ्झग वनजन्म ङ्जक्रमाकराऩ सॊ चारन गनन
सभूह गठन गयी फीस प्रङ्झतशत बन्दा कभ छत्र घनत्व बएको याङ्जिम वनको कङ्टनै बाग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
प्रकृमा ऩूया गयी कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गनन सक्नेछ।
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(२) ठङ्ट रारुख ङ्झफरुवा याख्न जोङ्ञखभ हङ्टने ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन भङ्टनीका जग्गाहरुभा
ङ्ट ा वारी,
उऩदपा (१) वभोङ्ञजभ सभूह गठन गयी तङ्टरनात्भक राब फढी हङ्टनेकभ उचाइका नगदे घङ्टसव
परपङ्टर, जङ्झडफङ्टटी, घासफारी रगाउन सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गनन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) वभेङ्ञजभको जग्गाभा उऩदपा

(१) वभोङ्ञजभ सभूह गठन नबएभा

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे तोङ्जकए वभोङ्ञजभको उऩबोक्ता सभङ्टह गठन गयी

कफङ्टङ्झरमतनाभा गयी तोङ्जकए

वभोङ्ञजभको कामन गनन वन प्रदान गनन सक्नेछ।
३७. भौजङ्टदा यहेका रुखहरुको व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा् (१) दपा ३५ फभोङ्ञजभ कफङ्टङ्झरमती वन प्रदान गदानका
वखत भौजङ्टदा यहे का उक्त ऺेत्रभा यहे का रुखहरुकोस्वाङ्झभत्व प्रदे श सयकायको हङ्टनेछ य नहटाइन नहङ्टने
रुखहरुको व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे गनेछ ।
(२) दपा ३६ फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाइएको ऺेत्रभा

भौजङ्टदा यहे का नहटाइन नहङ्टने रुखहरु

व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सभूहराइन प्रमोग गने गयी ङ्छदइनेछ ।
३८. कफङ्टङ्झरमती वन ङ्जपतान ङ्झरन सक्ने् (१) दपा ३५ फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती वनभा सम्झौता
ङ्जवऩङ्चयत कङ्टनै काभ गये गयाएको ऩाइएभासम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायवाही गयी
त्मस्तो वन ङ्जपतानको राङ्झग ङ्झनदे शनारमभारे ङ्ञख ऩठाउनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रे ङ्ञख आएभा ङ्झनदे शकरे २१ ङ्छदन ङ्झबत्र आवश्मक
जाॉचफङ्टझ गयी ङ्झनणनम गनेछ।
तय, त्मसयी ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गदान सम्वङ्ञन्धत ऩऺराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका
ङ्छदनङ्टऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे ङ्झनणनम बएको २१
ङ्छदन ङ्झबत्रभा भन्त्रारम सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩये को ऩङ्टनयावेदन उऩय भन्त्रारमरे १५ ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनणनम
गनेछ, त्मस्तो ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।

(५) दपा ३६ फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती वनभा सम्झौता ङ्जवऩङ्चयत कङ्टनै काभ

गये गयाएको ऩाइएभासम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायवाही गयी त्मस्तो वन ङ्जपतान
ङ्झरने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे २१ ङ्छदन ङ्झबत्र
ङ्झनदे शक सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ य ङ्झनदे शकको ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।

(७) कफङ्टङ्झरमती वन ङ्जपतान ङ्झरने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

ऩङ्चयच्छे द ८
धाङ्झभक
न वन सम्फन्धी व्मवस्था
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३९.

धाङ्झभक
न वन : (१ ) ऩयाऩङ्टवक
न ारदे ङ्ञखको ऐङ्झतहाङ्झसक ऩङ्जवत्र धाङ्झभक
न स्थरको य त्मस वङ्चयऩङ्चयको वनको
सॊ यऺणका राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत कङ्टनै धाङ्झभक
न ङ्झनकाम

, सभूह वा सभङ्टदाम रे स्वीकृत

कामनमोजना फभोङ्ञजभ धाङ्झभक
न वनको रुऩभा सॊ यऺण गनेछ।
तय, मस उऩदपा फभोङ्ञजभ धाङ्झभक
न वन सॊ यऺण गने ङ्ञजम्भेवायीऩाएको कायणरे भात्र त्मस्तो
वनको हक हस्तान्तयणबएको भाङ्झनने छै न य त्मस्तो
दतान नाभसायी हङ्टनेछैन।
(

धाङ्झभक
न ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदाम को नाभभा जग्गा

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ धाङ्झभक
न वन

सॊ यऺण गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदॉदा ङ्झरदा अन्म

उऩबोक्ताको ऩयम्ऩयागत हक ङ्जहतभा असय नऩने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको धाङ्झभक
न वन वा त्मसको कङ्टनै बाग धाङ्झभक
न ङ्झनकाम, सभूह

वा सभङ्टदामरे ऩङ्टन् अको धाङ्झभक
न ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामराई ङ्छदन ऩाइने छै न ।

(४) धाङ्झभक
न वनको सॊ यऺण गदान सॊ यऺणको ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको ऩयम्ऩयागत धा

ङ्झभक
न

ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामरे त्मस्तो वनभा सॊ चारन गङ्चयने सॊ यऺण सम्फन्धी कृमाकराऩको ङ्जववयण खङ्टरेको
कामनमोजना सम्फङ्ञन्धत वन कामानरमभा ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ य त्मस्तो कामनमोजना सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे स्वीकृत
गनन सक्नेछ।
(५

) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन धाङ्झभक
न , ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक

भहत्वका धयोहय तथा सम्ऩदाहरूको भभनत, सम्बाय य ङ्ञजणोदाय गनन य धाङ्झभक
न वनको सॊ यऺणको राङ्झग
आफश्मक ऩने फाहे क कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभानण गनन ऩाइने छै न ।
(६) धाङ्झभक
न वनभा यहे का वनऩैदावाय सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभक
न ङ्झनकाम

, सभूह वा सभङ्टदामरे

सोही धाङ्झभक
न स्थरभा हङ्टने धाङ्झभक
न कामनभा भात्र उऩमोग गनन सक्नेछ ।
(७

) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ वन ऩैदावाय उऩमोग गदान वातावयणभा उल्रे खनीम प्रङ्झतकूर

असय ऩने गयी वा सावनजङ्झनक रुऩभा हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने गयी वा जराधाय ऺेत्रभा बू-ऺम हङ्टन सक्ने गयी
रुख कटान गनन ऩाइने छै न ।
४०.

धाङ्झभक
न वन ङ्जपतान ङ्झरन सङ्जकने : (१) दपा ३९ फभोङ्ञजभको धाङ्झभक
न वनभा सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभक
न ङ्झनकाम ,
सभूह वा सभङ्टदामरे कामनमोजना ङ्जवऩयीतको कामन गये भा वा स्वीकृत कामनमोजना फभोङ्ञजभ धाङ्झभक
न वनभा
गनङ्टऩ
न ने कामन सञ्चारन गनन नसकेभा वा मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारना
गनङ्टऩ
न ने शतन ऩारना नगये भा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे त्मस्तो धाङ्झभक
न वन ङ्जपतान ङ्झरनसक्नेछ ।
तय धाङ्झभक
न वन ङ्जपतान ङ्झरने ङ्झनणनम गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत धाङ्झभक
न ङ्झनकाम

, सभूह वा सभङ्टदामराई

आफ्नो सपाइ ऩेश गने भनाङ्झसव भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे गये को

ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त

नवङ्टझ्ने

व्मङ्ञक्त, धाङ्झभक
न ङ्झनकाम, सभूह वा सभङ्टदामरे सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे एक्काइस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनदे शक सभऺ
उजूय गनन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको उ

जूयीभा ङ्झनदे शकरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र आवश्मक ङ्झनणनम गनेछ

य त्मस्तो ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द ९
फेवाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदॊ काठ सम्फन्धी व्मवस्था
४१.

फेवाङ्चयसी काठ व्मवस्थाऩनM ( १) नदी वा खोरारे फगाई ल्माएको वा ङ्जकनाया रागेको वा अड्केको वा
डङ्टफेको वा ऩङ्टङ्चयएका सफै काठ टाॉचा ङ्झनशाना रागेको वा टाॉचा ङ्झनशाना खङ्टकेको वा फदरे को वा उडे को

वा कङ्टनै तयहफाट भेङ्जटएको काठ य टाॉचा ङ्झनशाना नरागेका काठको स्वाङ्झभत्व प्रदे श सयकायको हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका काठ सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा घाटगद्दी
गयाउन सक्नेछ ।
(३

) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ को काठको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
४२.

हकदावी उऩय कायफाही: (१) दपा ४२ फभोङ्ञजभको फेफाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदॊ अवस्थाभा यहे को काठको
स्वाङ्झभत्व यहे को प्रभाण सङ्जहत कसै रे ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम सभऺ भाग गये भा य सो सम्वन्धभा त्मस्तो
व्मङ्ञक्तको हकदाफी ऩङ्टग्ने दे ङ्ञखएभा त्मस्तो काठ ङ्झनजराई हस्तान्तयण गयी सोको जानकायी
ङ्झनदे शनारमराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(

२) फेफाङ्चयसी वा दङ्चयमा फङ्टदॊ काठको हकदाफी तथा सो उऩयको कायफाही सम्वन्धी

अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द १०
ङ्जवकास आमोजना य खङ्झनज ऩदाथन सम्फन्धी व्मवस्था
४३. वन ऺेत्र प्रमोग सम्वन्धी व्मवस्था् ( १) कसै रे कङ्टनै ङ्जवकास आमोजना सॊ चारन गदान वन ऺेत्रको जग्गा
प्रमोग गनङ्टन ऩने बएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट जग्गा प्राप्त गनङ्टन ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जग्गा प्राप्त बएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो वन ऺेत्रभा यहे का
रुखहरु हटाउन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।
(३) ङ्जवकास आमोजना सॊ चारनभा प्रमोग हङ्टने वन ऺेत्रभा यहे का रुखहरु हटाउने

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४४.

खङ्झनज ऩदाथनको अध्ममन, अन्वेषण य व्मवस्थाऩन कामनका राङ्झग वन ऺेत्र प्रमोग गनन सक्ने् (१) प्रदे श
सयकाय वा अन्म सॊ स्था वा ङ्झनकामरे प्रदे श ङ्झबत्रको

याङ्जिम वनङ्झबत्र खङ्झनज ऩदाथन बए नबएको

खोजतरास गनङ्टऩ
न ने बएभा भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।

(२) याङ्जिम वन ऺेत्रङ्झबत्रको खङ्झनज ऩदाथनको अध्ममन अन्वेषणको अनङ्टभती य व्मवस्थाऩन
सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द ११

वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी सॊ यऺण तथा वनस्ऩङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था
४५.

फडन सेन्च ङ्टयी, सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र वा जैङ्जवक भागन तोक्न सक्ने् (१) प्रदे श सयकायरे यै थाने तथा आगन्तङ्टक ऩन्छी
य सॊ कटाऩङ्ङ वन्मजन्तङ्टको वासस्थान सॊ यऺण तथा वन्मजन्तङ्टको आवत जावत गने ऺेत्र यहे को प्रदे श

ङ्झबत्रको कङ्टनै ऺेत्रराई प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी फडन सेन्च ङ्टयी, सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र वा जैङ्जवक भागन
घोषणा गनन सक्नेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ऺेत्रभा ऩमानऩमनटनका कृमाकराऩहरू सॊ चारन गनन

भन्त्रारमरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।

(३) फडन सेन्च ङ्टयी, सॊ यङ्ञऺत ऺेत्र वा

जैङ्जवक भागन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४६. सभस्मािस्त वन्मजन्तङ्ट घोषणा ग नन सङ्जकने् (१) प्रदे श सयकायरे कङ्टनै खास ऺेत्रभा खास सभमका राङ्झग
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सॊ यङ्ञऺत वन्मजन्तङ्ट फाहे कका अन्म वन्मजन्तङ्टरा इन प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत
गयी सभस्मािस्त वन्मजन्तङ्ट घोषणा गननसक्नेछ य त्मसयी सभस्मािस्त घोषणा गङ्चयएका वन्मजन्तङ्टराई सोही
सूचनाभा तोङ्जकएको शतन य फन्दे जको अङ्झधनभा यही खेत

, खरा, फायी य तोङ्जकएको ऺेत्रभा ङ्जवना अनङ्टभती

रखेट्न, धऩाउन, ऩक्रन वा अन्म व्मवस्था गनन सङ्जकनेछ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामन गदान कङ्टनै वन्म जन्तङ्टको भृत्मङ्ट बएभा प्रचङ्झरत कानून

(३)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्टनै वन्म जन्तङ्ट भानङ्टन ऩये भा प्रदे श सयकायको अनङ्टभती

फभोङ्ञजभ कङ्टनै कसङ्टय गये को भाङ्झनने छै न।
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(४

) मस दपा फभोङ्ञजभ

ऩङ्जक्रएको, भये को वा भाङ्चयएको कङ्टनै वन्मजन्तङ्ट नङ्ञजकको वन

कामानरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ वन्म जन्तङ्ट व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्थाऩन तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४७.

ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान स्थाऩना गनन सङ्जकने् (१) प्रदे श सयकाय आपै वा कङ्टनै सॊ स्था, ङ्झनकाम वा

स्थानीम तह, सभङ्टदामरे सॊ यऺण, ङ्ञशऺा, भनोयञ्जन, प्रजनन्, वॊशाणङ्ट श्रोत सॊ यऺण तथा अध्ममन, अनङ्टसन्धानका
राङ्झग तथा उद्धाय गङ्चयएका वन्मजन्तङ्टको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनका राङ्झग

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

ङ्ञचङ्झडमाखाना, खङ्टरा ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चारन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान स्थाऩना गयी सञ्चारन गदान

याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज तथा वन्मजन्तङ्ट आयऺभा ङ्जवशेष आयऺण गङ्चयने वन्मजन्तङ्ट याख्न ऩाइने छै न ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान स्थाऩना गयी सञ्चारन गदान

प्राप्त वन्मजन्तङ्टको सॊ यऺण हङ्टन सक्ने वासस्थान, आहाय य उऩचायको ग्माये ण्टी बएको हङ्टनऩङ्ट नेछ ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ अनङ्टभती नङ्झरई ङ्ञचङ्झडमाखानाको रुऩभा सञ्चारन गये का
ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यानरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टभती ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
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(५

) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चारन गनन चाहनेरे

तोङ्जकएको न्मङ्टनतभ भाऩदण्ड सभेत ऩूया गनङ्टऩ
न नेछ ।
(६

) उऩदपा ( ४) फभोङ्ञजभको अनङ्टभती नङ्झरई वा उऩदपा (

५) फभोङ्ञजभको न्मङ्टनतभ

भाऩदण्ड ऩूया नगयी ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चारन गये को ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दण्ड
सजाम हङ्टनेछ ।

(७) मस दपा फभोङ्ञजभको ङ्ञचङ्झडमाखाना, खङ्टरा ङ्ञचङ्झडमाखाना वा प्राणी उद्यान स्थाऩनाको

अनङ्टभती तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनकामरे ङ्छदनेछ ।
४८.

वन्मजन्तङ्ट अस्ऩतार तथा वन्मजन्तङ्ट उद्धाय केन्र स्थाऩना गनन सङ्जकने्

(१) कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे

सभस्मािस्त, असहाम, नयबऺी, घाइते, टङ्ट हयङ्ट ा य उद्धाय गङ्चयएका वन्मजन्तङ्टको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩनका
राङ्झग भन्त्रारमफाट

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(

अनङ्टभती ङ्झरई वन्मजन्तङ्ट अस्ऩतार वा वन्मजन्तङ्ट उद्धाय केन्र

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ को कामन गने नाभभा कङ्टनै ऩङ्झन व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे अन्म

वन्मजन्तङ्टको प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩङ्चयत याख्ने वा

अवैध व्माऩाय गनन ऩाइने छै न । मसयी सो कामन गये

गयाएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ ।
(

३) वन्मजन्तङ्ट अस्ऩतार तथा वन्मजन्तङ्ट उद्धाय केन्र स्थाऩना तथा सञ्चारन सम्फन्धी

अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द-१२
कसङ्टय य सजाम
४९. कसङ्टय: कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभभा अन्मथा व्मवस्था गये कोभा फाहे क दे हामका
काभ कायफाही गये वा गयाएभा वा सोको उद्योग गये भा मस ऐन फभोङ्ञजभको कसङ्टय गये को भाङ्झननेछ ।
(क) दपा ६ को उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत याङ्जिम वनङ्झबत्रको जग्गा दतान गये भा वा गयाएभा ।
(ख) दपा ७ फभोङ्ञजभ ङ्झनषेध गङ्चयएको ऺेत्रभा प्रवेश गये भा
(ग) याङ्जिम वन पाॉड्ने वा वन ऺेत्रको जग्गा जोत्नेव, खङ्ङेद, खङ्झनजकामन उत्खनन् गने, आवाद
गने, सडक तथा अन्म ऩूवानधाय ङ्झनभानण गने, घय वा छाप्रो फनाउने, व्मवसाम सॊ चारन गने
वा अङ्झतक्रभण गने काभ गये वा गयाएभा,
(घ) याङ्जिम वनभा आगो रगाउने वा आगरागी हङ्टन जाने कङ्टनै कामन गये भा,
(ङ) ङ्झनषेध गङ्चयएको वनऺेत्रङ्झबत्र चौऩामा प्रवेश गयाएभा वा चयाएभा,
(च) याङ्जिम वनऺेत्रफाट वन ऩैदावाय हटाउने, ओसायऩसाय वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने वा घाटगद्दीभा
याखेको वन ऩैदावाय हटाउने वा चोयी गने काभ गये भा,
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(छ) याङ्जिम वनऺेत्रको रुख वा ङ्झफरुवा काट्ने, हाॉगाभा ङ्झफगा ङ्झछभल्ने, खोटो वा फोक्रा ङ्ञझक्ने वा
कङ्टनै ऩङ्झन प्रकायरे नोक्सानी गये भा,
(ज) ईजाजत प्राप्त गयी याङ्जिम वनफाट रुख काट्दा, ढाल्दा, ङ्ञघसादान वा वनऺेत्र फाङ्जहय रै जाॉदा
राऩयफाहीसॉग अन्म कङ्टनै वन ऩैदावाय नोक्सान गये भा,
(झ) वनऺेत्रफाट फग्ने नदीफाट ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा वा भाटो ङ्ञझक्ने, गोर वा चून ऩोल्ने वा मी
वस्तङ्टहरुफाट अरु तमायी भार फनाउने वा सङ्करन गने य खङ्झनज ऩदाथन ङ्झनकाल्ने वा सङ्करन
गने काभ गये भा,
(ञ) वन ऩैदावाय ङ्झरन ऩाएको ऩूजॉको शतन उल्रङ्घन गयी वन ऩैदावाय नोक्सानी गये भा,
(ट) ङ्जवदे श ङ्झनकासी गनन प्रङ्झतफन्ध रागेको वन ऩैदावाय ङ्जवदे श ङ्झनकासी गये भा,
(ठ) वन ङ्झसभाना ङ्ञचन्ह उखेल्ने, साने, पेने, भेट्ने वा ङ्झफगाने काभ गये भा,
(ड) टाॉचा वा ङ्झसभाना ङ्जकते गने वा काठ वा खडा रुखभा रगाईएका सयकायी टाॉचा, ङ्झनसाना
पेने, ङ्झफगाने वा भेट्ने गये भा,
(ढ) नसनयीभा यहे का वा वृऺायोऩण गङ्चयएका ङ्झफरुवा काट्ने, बाॉच्ने उखेल्ने वा अरु कङ्टनै प्रकायरे
नोक्सान गये भा,
(ण) नसनयीभा यहेका वा वृऺायोऩण गङ्चयएका ऺेत्रका खम्फा, तायका फाय वा त्मस्ता अरु सम्ऩङ्ञत्त
ङ्झफगाये वा चोयी गये भा,
(त) ङ्ञशकाय खेल्ने, वन्मजन्तङ्टको आखेटोऩहाय याख्ने, ओसायऩसाय गने वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने काभ
गने,
(थ) वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगरे प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत वन ऩैदावाय याखेभा,
(द) उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायी वा सदस्मरे सभूहको ङ्जहतको ङ्जवधान तथा कामनमोजना
ङ्जवऩयीत कङ्टनै कामन गये भा,
(ध) मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभको ङ्जवऩयीत अन्म कङ्टनै कामन गये भा ।
५०. सजाम: (१) दपा ४९ को खण्ड (क) अन्तगनतको कसङ्टय गने वा गयाउने व्मङ्ञक्तराई ऩाॉच वषन सम्भ कैद
वा ऩचास हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(२) दपा ४९ को खण्ड (ख) अन्तगनतको कसङ्टय गने वा गयाउने व्मङ्ञक्तराई एक भङ्जहना
सम्भ कैद वा एक हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(३) दपा ४९ को खण्ड (ग) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई ऩाॉच वषनसम्भ कैद वा एक
राख रुऩैवाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम गयी त्मस्तो जग्गा याङ्जिम वनभा सभावेश गयी सो जग्गाभा
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फनाएको घय वा छाप्रो य प्रमोग बएका भेङ्झसनयी औजाय, साधन सभेत जपत हङ्टनेछ । त्मस्तो कसङ्टय गदान
वन ऩैदावाय हटाएको वा नोस्सानी गये को बए ङ्झनजराई सो फाऩत हङ्टने सजाम सभेत हङ्टनेछ ।
(४) दपा ४९ को खण्ड (घ) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराइ ऺङ्झत बएको ङ्झफगो असङ्टर गयी
तीन वषनसम्भ कैद वा साठी हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(५) दपा ४९ को खण्ड (ङ) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई प्रत्मेक चौऩामाको राङ्झग
दे हामको दयरे जङ्चयवाना हङ्टनेछ:(क) बेडा, फाख्रा जातको बए ऩचास रुऩैमाॉदेङ्ञख ऩाॉच सम

रुऩैमाॉसम्भ,

(ख) हात्ती बए एक हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञख ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ,
(ग) अन्म चौऩामा बए एक सम रुऩैमाॉदेङ्ञख एक हजाय रुऩैमाॉसम्भ ।
(६) दपा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई
कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत वन ऩैदावाय जपत गयी दे हाम फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ:(क) एक हजाय रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बए एक हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना,
(ख) एक हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञख भाङ्झथ ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बए ङ्झफगो फभोङ्ञजभ
जङ्चयवाना वा एक भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै,
(ग) ऩाॉच हजाय रुऩैमेँङ्ञख ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बए ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना
वा तीन भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै,
(घ) ऩचास हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञख एक राख रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बए ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना
वा छ भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै,
(ङ) एक राख रुऩैमाॉदेङ्ञख ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बए ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना
वा एक वषनसम्भ कैद वा दङ्टवै,
(च) ऩाॉच राख रुऩैमाॉबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै ङ्झफगो बए ऩङ्झन ङ्झफगोको दोब्फय जङ्चयवाना वा
दङ्टई वषनसम्भ कैद वा दङ्टवै ।
(७) दपा ४९ को खण्ड (ट) अन्तगनतको कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत वन ऩैदावाय जपत गयी
ङ्झफगोको दोब्फय जङ्चयवाना वा तीन वषनसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(८) दपा

४९ को खण्ड (ठ) वा (ड) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ

जङ्चयवाना वा एक वषनसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(९) दपा

४९ को खण्ड (ढ) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई प्रङ्झत ङ्झफरुवाको ऩाॉच सम

रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना हङ्टनेछ य सोही कसङ्टय ऩनङ्ट् गनेराई कसङ्टयको भात्रा अनङ्टसाय प्रत्मेक ऩटक फीस हजाय
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना वा एक वषनसम्भ कैद दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
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(१०) दपा

४९ को खण्ड (ण) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई ङ्झफगो असङ्टर गयी दस हजाय

रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा छ भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(११) दपा

४९ को खण्ड (त) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई वन्मजन्तङ्ट सॊ यऺण सम्फन्धी

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ ।
(१२) दपा

४९ को खण्ड (थ) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई त्मस्तो कसङ्टयभा हङ्टने सजामभा

थऩ दङ्टई राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना हङ्टनेछ ।
(१३) दपा ४९ को खण्ड (द) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई ङ्झफगो बए ङ्झफगो असङ्टर गयी
एक वषनसम्भ कैद वा फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
(१४) दपा ४९ को खण्ड (ध) अन्तगनतको कसङ्टय गनेराई ङ्झफगो बए ङ्झफगो असङ्टर गयी
छ भङ्जहनासम्भ कैद वा दस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
५१. है यानी गने ङ्झनमतरे कब्जा वा ऩक्राउ गनेराई सजाम् भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण नबई वन सम्फन्धी कामन
गने कङ्टनै कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉरे ङ्चयसइङ्जवरे वा है यानी गने ङ्झनमतरे भारवस्तङ्ट कब्जा गये भा वा कसै राई
ऩक्राउ गये भा त्मस्ता कभनचायीराई ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना हङ्टनेछ ।
५२. कतनव्म ऩारन गदान फाधा अड्चन ऩङ्टमा्नउनेराई सजाम् मस ऐन फभोङ्ञजभ सयकायी कभनचायीरे आफ्नो ऩदीम
कतनव्म ऩारना गदान कसै रे फाधा अड्चन ऩङ्टमानचएभा ङ्झनजराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा तीन
भङ्जहना सम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम हङ्टनेछ ।
५३. कसङ्टयदायराई बाग्न सहमोग गनेराई सजाम् मस ऐन अन्तगनतको कसङ्टय गने व्मङ्ञक्तराई बाग्न सहमोग गने
व्मङ्ञक्तराई कसङ्टयदायराई हङ्टने सयहको सजाम हङ्टनेछ ।
५४. दङ्टरुत्साहन ङ्छदने वा ङ्झभरे भतो गनेराई सजाम् मस ऐन अन्तगनतको कसङ्टय गनन दङ्टरुत्साहन ङ्छदने वा ङ्झभरे भतो
गने व्मङ्ञक्तराई कसङ्टयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ ।
५५. कसङ्टयको उद्योग गनेराई सजाम् मस ऐन फभोङ्ञजभ वन्मजन्तङ्ट सॊ यऺण सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको
सॊ यङ्ञऺत वन्मजन्तङ्ट सम्फन्धी कसङ्टयको उद्योग बएभा कसङ्टयदायराई बए सयह य अन्म कसङ्टयको उद्योग
बएभा कसङ्टयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द १३
कसङ्टयको जाॉचफङ्टझ य कामनङ्जवङ्झध
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५६. कसङ्टय योक्न आवश्मक कायफाही गने् कसै रे मो ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने कसङ्टय गनन रागेको छ बङ्ङेय शङ्का
रागेभा वा कसङ्टय गदै का अवस्थाभा पेरा ऩाये भा वन सम्फन्धी काभ गने कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉरे त्मस्तो
कसङ्टय हङ्टन नऩाउने प्रफन्ध गनङ्टन ऩनेछ य सो काभका राङ्झग आवश्मक फर प्रमोग गनन सक्नेछ ।
५७. ङ्जवशेष अङ्झधकाय् (१) मस ऐन अन्तगनतको वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्वन्धी कसङ्टयभा सॊ रग्न कसङ्टयदायराई
वनऺेत्रङ्झबत्र वा फाङ्जहय ऩक्राउ गनन राग्दा ऩक्राउ गनन नङ्छदने वा ऩक्राउ ऩङ्चयसकेऩङ्झछ ऩङ्झन ङ्झनजराई छङ्ट टाई
रै जान कसैरे हङ्टरहङ्टज्जर गयी कसङ्टयदायराई बगाई रै जाने अवस्था ऩये भा वा ऩक्राउ गने व्मङ्ञक्तकै ज्मान
जोङ्ञख हङ्टने ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत बई हङ्झतमाय नचराई नहने अवस्था उत्ऩङ्ङ बएभा सम्वङ्ञन्धत अङ्झधकायीको आदे शरे
ॉ ा भङ्टनी राग्ने गयी गोरी चराउन सक्नेछ ।
वन सङ्टयऺाको राङ्झग खङ्जटएका कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉरे घङ्टड
(२) याङ्जिम वनऺेत्रको जग्गा कसै रे आवाद गये को वा त्मस्तो जग्गाभा घय, छाप्रो
फनाइसकेको बए ऩङ्झन सम्वङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे तोकेको वन सम्फन्धी कभनचायीरे सो आवादी
हटाउन वा घय छाप्रो बत्काउन सक्नेछ य त्मस्तो ऺेत्रभा रगाएको फारी सभेत जपत गनन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस ऐनरे हङ्टने अरु सजामभा
सो उऩदपाभा रेङ्ञखएको कङ्टयारे कङ्टनै असय ऩाने छै न ।
५८. ऩक्राउ गने अङ्झधकाय् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको कङ्टनै कसङ्टयको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई
ऩक्राउ गनङ्टन ऩने बएभा अनङ्टसन्धान गने अङ्झधकायीरे सोको कायण य त्मस्तो व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान खङ्टल्ने
ङ्जववयण सङ्जहत भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ ऩक्राउ गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदनफाट ऩक्राउ गनङ्टन ऩने कायण भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा
भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीरे ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गङ्चयएको व्मङ्ञक्तराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी,
वन सम्फन्धी कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉ ऩक्राउ गयी फाटोको म्माद फाहे क चौफीस घण्टाङ्झबत्र भङ्टद्दा हे ने
अङ्झधकायी सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कसङ्टय गने व्मङ्ञक्त तत्कार
ऩक्राउ नगङ्चयएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त बाग्ने उम्कने वा ङ्झनजरे प्रभाण दसी वा सफङ्टद नि गने भनाङ्झसफ कायण
बएभा वा कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत पयाय यहे को व्मङ्ञक्त पेरा ऩये भा वा कसङ्टय गङ्चययहे को अवस्थाभा पेरा ऩये भा
अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी, वन सम्फन्धी कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉरे त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई तत्कारै जरुयी ऩक्राउ
ऩूजॉ जायी गयी ऩक्राउ गयी भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी सभऺ स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩक्राउ ऩये को व्मङ्ञक्त सङ्जहत
उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
तय मसयी ऩक्राउ गङ्चयनङ्ट ऩने व्मङ्ञक्त भङ्जहरा बएभा सम्बव बएसम्भ वनसम्फन्धी भङ्जहरा कभनचायी
वा भङ्जहरा सङ्टयऺाकभॉको प्रमोग गनङ्टऩ
न नेछ ।
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(५) कङ्टनै कसङ्टयको ङ्झसरङ्झसराभा ऩक्राउ गङ्चयएको व्मङ्ञक्तको सम्फन्धभा चौफीस घण्टाङ्झबत्र
तहङ्जककात ऩूया नहङ्टने बई ङ्झनजराई थङ्टनाभा याखी तहङ्जककात जायी याख्नङ्ट ऩने दे ङ्ञखएभा तहङ्जककात गने
कभनचायीरे ङ्झनजराई भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाई भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत ङ्झरए भात्र
थङ्टनाभा याख्नङ्ट ऩनेछ । सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत भाग्दा थङ्टनाभा ऩये को व्मङ्ञक्त उऩयको अङ्झबमोग, त्मसको
आधाय, ङ्झनजराई थङ्टनाभै याङ्ञख तहङ्जककात गनङ्टन ऩने कायण य ङ्झनजको फमान कागजा बइसकेको बए फमान
कागजको व्महोया स्ऩि रुऩभा उल्रे ख गनङ्टन ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ थङ्टनाभा अनङ्टभङ्झत भागेभा भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत
कागजातहरु हेयी तहङ्जककात सन्तोषजनक रुऩभा बए वा नबएको ङ्जवचाय गयी सन्तोषजनक रुऩभा
तहङ्जककात बइयहेको दे ङ्ञखएभा ऩटक ऩटक गयी फढीभा ऩच्चीस ङ्छदनसम्भ थङ्टनाभा याख्ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन
सक्नेछ ।
५९. खानतरासी अङ्झधकाय् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टय बएको छ बङ्ङे भनाङ्झसफ कायण बएभा
कम्तीभा ऩाचौ तहको वन प्राङ्जवङ्झधक कभनचायी वा सहामक प्रहयी ङ्झनयीऺक दजानका कभनचायीरे प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै स्थानको खानतरासी गनन सक्नेछ ।
स्ऩिीकयण् मो दपाको प्रमोजनको राङ्झग

"स्थान" बङ्ङारे स्थामी वा अस्थामी बवन वन टहया

सम्झनङ्ट ऩछन सो शब्दरे खारी जग्गा, ऩार,डङ्टङ्गा तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सवायी साधनराई सभेत जनाउॉछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खानतरासी गने व्मङ्ञक्तरे खानतरासी गदान सम्वङ्ञन्धत
स्थानीम तहको कम्तीभा एक जना ऩदाङ्झधकायी वा सदस्म तथा कम्तीभा दङ्टईजना साऺी याखी ङ्झनजहरुको
योहफयभा गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) भाङ्झनस फसोफास गये को घयभा खानतरासी गनङ्टन ऩये भा सो घयभा भङ्जहरा बए हट्ने
सूचना य भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(४) मस दपाभा रे ङ्ञखएका कङ्टनै कङ्टयारे खानतरासी गने कभनचायीराई सूमानस्त दे ङ्ञख
सूमोदम नबएसम्भ भाङ्झनस फभोफास गये को घयभा प्रवेश गनन ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टने छै न ।
६०. वन ऩैदावय य तत्सम्फन्धी भारवस्तङ्ट कब्जाभा ङ्झरन सक्ने्

(१) कङ्टनै वन ऩैदावाय बण्डायण वा ओसाय

ऩसायका क्रभभा मो ऐन उल्रङ्घन बएको छ बङ्ङे बयऩदो कायण दे ङ्ञखएभा त्मस्ता वन ऩैदावाय य कसङ्टयसॉग
सम्फङ्ञन्धत हङ्झतमाय, डङ्टङ्गा, सवायी साधन तथा चौऩामराई वन सम्फन्धी कामन गने कङ्टनै कभनचायी वा
सङ्टयऺाकभॉरे कब्जाभा ङ्झरन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभकै वन ऩैदावाय वा वस्तङ्ट कब्जा गङ्चयएभा त्मसयी कब्जा गने
कभनचायी वा सङ्टयऺाकभॉरे कब्जाभा ङ्झरएको वन ऩैदावाय वा वस्तङ्टको ङ्जववयण खोरी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई
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सोको बयऩाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्तो वन ऩैदावाय वा वस्तङ्टभा खास ङ्ञचन्ह रगाई नाऩ जाॉच गयी मथाशक्म
चाॉडो ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम वा सफ ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कब्जाभा ङ्झरएका वन ऩैदावाय फाहे कका कसङ्टयसॉग
सम्फङ्ञन्धत हङ्झतमाय, डङ्टङ्गा, सवायी साधन वा चौऩामाराई कम्तीभा ऩाचौ तहको वन प्राङ्जवङ्झधक कभनचायी वा सो
सयहका सङ्टयऺाकभॉरे तोकेको ङ्छदन य स्थानभा दाङ्ञखरा गने शतनभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको कम्तीभा
एकजना ऩदाङ्झधकायी वा सदस्म तथा कम्तीभा दङ्टईजना स्थानीम व्मङ्ञक्तको उऩङ्ञस्थङ्झतभा भारधनीराई कागज
गयाई छाङ्झडङ्छदन सक्नेछ ।
६१. दसी प्रभाण ऩेश गने सम्फन्धी व्मवस्था् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको कसङ्टयको सम्फन्धभा फयाभद बएका वन
ऩैदावाय वा त्मस्तो कसङ्टय हङ्टने कामन गननको राङ्झग प्रमोग बएका औजाय तथा अन्म साधन दसी प्रभाणको
रुऩभा भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन त्मसयी फयाभद बएका वन
ऩैदावाय, औजाय तथा अन्म साधन दसी प्रभाणको रुऩभा भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनन नसङ्जकने
बएभा त्मस्तो दसी प्रभाण नङ्ञजकको वन कामानरमको ङ्ञजम्भाभा याखी सोको भङ्टच ङ्टल्का ऩेश गये भा दसी
प्रभाण ऩेश गये सयह भाङ्झननेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दसी प्रभाण याखेको ठाउॉभा भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायीरे डोय
खटाई प्रङ्झतवेदन ङ्झरई कायवाही गनन सक्नेछ ।
६२. भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य दामयी् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको एक वषन सम्भ कैद सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फन्धी
भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककातको कामन प्रदे श सयकायको कङ्ञम्तभा वन सेवा जनयर पये िी सभङ्टहको
ऩाचौ तहको कभनचायीरे गनेछ ।
(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ एक वषनसम्भ फढी कैद सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फन्धी भङ्टद्दाको
अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककात नेऩार सयकायरे हार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको नेऩार
सयकायको कभनचायीरे गनेछ ।
(३) एउटै कसङ्टयभा कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई एक वषनबन्दा कभ य कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई एक वषनबन्दा
फढी कैद सजाम हङ्टने यहे छ बने सो भङ्टद्दाको अनङ्टन्धानन तथा तहङ्जककात उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको
कभनचायीरे गनेछ ।
(४) मस ऐन फभोङ्ञजभको कसङ्टयको अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककातको कामन सम्ऩङ्ङ बई भङ्टद्दा
दामय गनङ्टन ऩने दे ङ्ञखएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे आफ्नो याम सङ्जहत अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत सफङ्टद य प्रभाण
सॊ रग्न ङ्झभङ्झसर भङ्टद्दा चल्ने वा नचल्ने ङ्झनणनमको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सयकायी वकीर कामानरम
गनङ्टन ऩनेछ ।
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सभऺ ऩेश

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झभङ्झसर प्राप्त बएभा सम्फङ्ञन्धत सयकायी वकीर
कामानरमरे उक्त ङ्जवषमभा भङ्टद्दा चनल्ने बए सोही व्महोया उल्रे ख गयी य भङ्टद्दा चराउनङ्ट ऩने बए भङ्टद्दा
चराउनङ्ट ऩने व्मङ्ञक्त तथा ङ्झनज उऩयको अङ्झबमोग, सजाम य अङ्झबमोगऩत्रभा ङ्झरनङ्ट ऩने दावी सभेत उल्रेख
गयी भङ्टद्दा दामय गनन म्माद ननाघ्ने गयी अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत सभऺ ङ्झभङ्झसर ङ्जपतान ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सयकायी वकीरको कामानरमरे
प्राप्त ङ्झभङ्झसर अध्ममन गदान मो ङ्जवषमभा थऩ अनङ्टसन्धान गनङ्टन ऩने दे ङ्ञखएभा थऩ अनङ्टसन्धान गनङ्टन ऩने
ङ्जवषमवस्तङ्ट इङ्जकन गनन सोको आधाय य कायण सङ्जहत अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत सभऺ ङ्झभङ्झसर ङ्जपतान ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ कङ्टनै ङ्जवषमभा थऩ अनङ्टसन्धान गने गयी ङ्झभङ्झसर प्राप्त बएकोभा
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे सो ङ्जवषमभा थऩ अनङ्टसन्धान गयी भङ्टद्दा दामय गनन प्रस्ताङ्जवत अङ्झबमोगको भागदावी
तथा ङ्झभङ्झसर ऩङ्टन् सयकायी वकीरको कामानरमभा ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ ।
(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झसर प्राप्त बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत सयकायी वकीर कामानरमरे
उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चल्ने वा नचल्ने ङ्झनणनम गयी अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत सभऺ ङ्झभङ्झसर ङ्जपतान ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(९) उऩदपा (५) वा (८) फभोङ्ञजभ सयकायी वकीर कामानरमफाट भङ्टद्दा चल्ने ङ्झनणनम बई
ङ्झभङ्झसर प्राप्त बएऩङ्झछ अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे प्रदे श सयकायको नाभफाट भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी सभऺ भङ्टद्दा
दामय गनङ्टन ऩनेछ ।
६३. प्रदे श सयकाय वादी हङ्टने् मस ऐन अन्तगनतको भङ्टद्दाभा प्रदे श सयकाय वादी हङ्टनेछ ।
६४. कब्जा गङ्चयएका भारवस्तङ्टको व्मवस्थाऩन् (१) मो ऐन फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत बई कब्जा
गङ्चयएका य धनी ऩत्ता नरागेका वन ऩैदावाय, औजाय, हङ्झतमाय, सवायी साधन, चौऩामा रगामतका
भारवस्तङ्टको हकदाय कङ्टनै बए हकदाफी गनन आउनङ्ट बनी अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे सफैरे दे ख्ने ठाउॉभा सात
ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सूचना टाॉस गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भारवस्तङ्ट उऩय हकदाफी ऩये भा ङ्झनणनमको राङ्झग भङ्टद्दा हे ने
अङ्झधकाय सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भारवस्तङ्ट उऩय हकदावी नऩये भा वा हकदाफी नऩङ्टग्ने
ठहयी पैसरा बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट प्रदे श सयकायको हङ्टनेछ ।
६५. सडी गरी जाने वन ऩैदावाय, भारवस्तङ्ट य चौऩाम ङ्झरराभ गनन सङ्जकने् (१) मस ऐन अन्तगनत सजाम हङ्टने
कसङ्टयको सम्फन्धभा कब्जा गङ्चयएका सडी गरी जाने वन ऩैदावाय, भारवस्तङ्ट वा सॊ यऺण प्रदान गङ्चयन
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नसङ्जकने अवस्थाभा वन ऩैदावाय, भारवस्तङ्ट वा चौऩामराई नङ्ञजकको वन कामानरम वा सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा
ल्माई ङ्झडङ्झबजनर वन अङ्झधकृतरे भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफक्रीफाट प्राप्त हङ्टन आएको यकभ त्मस्तो भङ्टद्दा
पैसरा हङ्टॉदाका फखत ठहये फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी धयौटीभा आम्दानी फाॉङ्झधनेछ ।
६६. ऩूऩऺ
न सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ
ऩक्राउ गङ्चयएको य एक वषन वा सोबन्दा फढी कैदको सजाम हङ्टन सक्ने भङ्टद्दाको अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञक्त
तत्कार प्राप्त प्रभाणफाट कसङ्टयदाय दे ङ्ञखएभा वा त्मस्तो प्रभाणफाट कसङ्टयदाय दे ङ्ञखन भनाङ्झसफ भाङ्जपकको
आधाय दे ङ्ञखएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई ऩूऩऺ
न का राङ्झग थङ्टनाभा याखी कायवाही गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखए दे ङ्ञख फाहे कका अरु व्मङ्ञक्तको हकभा ङ्झनजराई हङ्टन सक्ने
कैद वा जङ्चयवानाको उऩल्रो हदसम्भको नगद धयौटी वा जेथा जभानी ङ्छदए ताङ्चयखभा याखी य त्मस्तो
धयौटी वा जभानी ङ्छदन नसकेभा थङ्टनाभा याखी भङ्टद्दाको ऩूऩऺ
न गनङ्टऩ
न नेछ ।
तय ऩटके कसङ्टय गयी छ भङ्जहना बन्दा फढी कैद हङ्टने कसङ्टयदायराई थङ्टनाभा याखी भङ्टद्दाको ऩूऩऺ
न गनङ्टन
ऩनेछ।
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ अङ्झबमङ्टक्तराई ऩङ्टऩऺ
न को राङ्झग थङ्टनाभा याखी कायवाही गदान
ङ्झनजराई हङ्टनसक्ने सजामको उऩल्रो हदबन्दा फढी अवङ्झध थङ्टनाभा याख्न ऩाइने छै न ।
६७. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी् (१) मस ऐन अन्तगनत दङ्टई राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा एक वषनसम्भ कैद वा दङ्टवै
सजाम हङ्टने भङ्टद्दा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे कायावाही य ङ्जकनाया गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दाको कायवाही य ङ्जकनाया गदान ङ्जवशेष अदारत ऐन,
२०५९ फभोङ्ञजभको कामनङ्जवङ्झध अऩनाईनेछ ।
(३) मस ऐन अन्तगनत ऩाचॉ हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना हङ्टने कसङ्टयभा कङ्ञम्तभा वन सेवा
जनयर पये िी सभङ्टहको ऩाचौ तहको कभनचायीरे घटनास्थरभै भङ्टच ङ्टल्का खडा गयी तत्कार जङ्चयवाना गयी
छाङ्झडङ्छदन सक्नेछ य मसयी गङ्चयएको

सजाॉमको ङ्झरङ्ञखत जानकायी य आवश्मक कागजात सम्वङ्ञन्धत सव

ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे चौङ्जवस घन्टा ङ्झबत्र ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा ऩेश गनङ्टऩ
न नेछ ।
(४) उऩदपा (१) वा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे ङ्झनणनमको सूचना
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैङ्झतस ङ्छदनबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ ।
६८. फयाभद बएका भारवस्तङ्ट जपत हङ्टने् (१) कसै रे सो ऐन फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टय गये को ठहये भा त्मस्तो
कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत फयाभद बएका फोझफाहक, औजाय, हङ्झतमाय, चौऩामा य अन्म साधनहरु जपत
हङ्टनेछन्।
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(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टयको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा फयाभद बएका
फोझफाहक, औजाय, हङ्झतमाय, चौऩामा य अन्म साधनहरु भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झतभा ङ्झरराभ ङ्झफक्री
गयी प्राप्त यकभ भङ्टद्दा ङ्जकनाया नरागङ्टन्जेर सम्भ धयौटी खाताभा याख्न सङ्जकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कसङ्टयदाय फाहे क अन्म
व्मङ्ञक्तरे जानी-जानी कसङ्टयदायराई सघाउ ऩङ्टमानभउन त्मस्तो सवायी साधन प्रमोग गये को वा प्रमोग गनन ङ्छदएको
अवस्था अनङ्टसन्धानफाट नदे ङ्ञखएभा वा ऩचास हजाय रुऩैमाॉबन्दा कभ ङ्जवगो यहे को भङ्टद्दाको फोझ फाहक जपत
गङ्चयने छै न य त्मस्तो कामन गनेराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ थऩ सजाम
हङ्टनेछ।
६९. जपत बएका वनस्ऩङ्झत तथा वनस्तऩङ्झत िोतका व्मवस्थाऩन् प्रदे श सयकायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ कसङ्टयभा
जपत बएको कङ्टनै वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩङ्झत िोतराई शैङ्ञऺक तथा वैऻाङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धान वा
औषङ्झधजन्म प्रमोग वा धाङ्झभक
न कामनका राङ्झग सावनजङ्झनक सॊ स्था वा ङ्झनकामराई उऩरब्ध गयाउन वा नि गनन
सक्नेछ ।
ऩङ्चयच्छे द १४
ङ्झनजी तथा सावनजङ्झनक जग्गाभा वन सम्फन्धी व्मवस्था
७०.

ङ्झनजी वनको दतान तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी व्मवस्था: (१) ङ्झनजी वन दतान गयाउन चाहने कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा
सॊ स्थारे ङ्झनजी वन दतानको राङ्झग सम्वङ्ञन्धत स्थानीम तहभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मसयी ङ्झनवेदन ऩये भा
सम्फङ्ञन्धत सव ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम सॉगको सभन्वमभा आवश्मक जाॉचवङ्टझ गयी सम्वङ्ञन्धत स्थानीम
तहरे ङ्झनजी वन दतान गयी प्रभाणऩत्र ङ्छदनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतान गये को ङ्झनजी वनको ङ्जववयण सम्वङ्ञन्धत स्थानीम तहरे
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अद्यावङ्झधक गयी सम्फङ्ञन्धत सव ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) मसअङ्ञघ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ

दतान बएको ङ्झनजी वन

मसै ऐन फभोङ्ञजभ बएको

भाङ्झननेछ ।
(४) मस ऐन फभोङ्ञजभका ङ्झनजी वन याङ्जिमकयण गङ्चयने छै न ।
७१.

ङ्झनजी वनको व्मवस्थाऩन य वन ऩैदावाय ओसायऩसाय: (१) दपा ७० फभोङ्ञजभको ङ्झनजी वनभा ङ्झनजी वन
धङ्झनरे कृङ्जष वन, ऩूणन वन वा जडीफङ्टटी खेती गनन सक्नेछ ।

(२) ङ्झनजी वनको धनीरे आफ्नो इच्छा अनङ्टसाय ङ्झनजी वनको ङ्जवकास , सॊ यऺण, व्मवस्थाऩन
गनन तथा वनऩैदावायको उऩमोग गनन वा भूल्म ङ्झनधानयण गयी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन सक्नेछ ।
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(३) ङ्झनजी दतान जग्गा वा ङ्झनजी वनफाट परपङ्टर य अन्म तोङ्जकए फभोङ्ञजभको जातको

रुखफाट उत्ऩाङ्छदत काठ दाउया कटान, भङ्टछान, ओसायऩसाय, ङ्ञचयान य प्रमोगभा कङ्टनै ऩङ्झन ङ्झनकामफाट
कटान आदे श वा ङ्ञचयान आदे श वा स्थानान्तयण इजाजत ङ्झरनङ्टऩने छै न ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ उत्ऩाङ्छदत काठ दाउया गैह्र कानूनी रुऩभा कटान, भङ्टछान,
ओसायऩसाय, ङ्ञचयान वा प्रमोग गये को बनी उजूयी ऩये भा सम्वङ्ञन्धत सव-ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे जाॉचफङ्टझ
गनेछ य जाॉचफङ्टझ गदान ङ्झनजी दतान जग्गा वा ङ्झनजी वनफाट नै उत्ऩादन गये को ठहये भा मही ङ्जवषमराई

ङ्झरएय कङ्टनै ङ्झनकामभा भङ्टद्दा चराइने छै न य त्मस्ता काठ दाउया सम्वङ्ञन्धत धनीराई ङ्जपतान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका प्रजाङ्झत फाहे कका अन्म प्रजाङ्झत व्मवसाङ्जमक प्रमोजनका
राङ्झग ङ्झफक्री गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गनङ्टन ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ वन ऩैदावाय ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण गदान प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
कय, दस्तङ्टय राग्नेछ।
७२.

ङ्झनजी वन धनीराई सहङ्टङ्झरमत्

(१) ङ्झनजी वनका धनीराई ङ्झनजी वन रगाउन, हङ्टकानउन, ङ्झसॊचाईको

व्मवस्थाऩन गनन, योग, ङ्जकया आङ्छदको उऩचाय गनन राग्ने खचनभा प्रदे श सयकायरे उत्प्रेयणात्भक सहमोग
स्वरुऩ ङ्जवशेष सङ्टङ्जवधा, छङ्ट ट, ङ्जवभा रगामतका तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आङ्झथक
न य प्राङ्जवङ्झधक सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध
गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सहङ्टङ्झरतमका राङ्झग प्रदे श सयकायरे सहकायी, सॊ घ

सॊ स्था, ङ्झनजी ऺेत्र, ङ्जवङ्ञत्तम सॊ स्था तथा स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभन्वम य साझेदायी गनन सक्नेछ ।

७३.

सावनजङ्झनक जग्गाभा वन ङ्जवकास सम्फन्धी व्मवस्था् (१) स्थानीम तहरे मस ऐनको अङ्झधनभा यही कङ्टनै
सयकायी वा गैह्र सयकायी ङ्झनकाम वा उऩबोक्ता सभङ्टह वा व्मङ्ञक्त सॉगको साझेदायीभा

सावनजङ्झनक जग्गाभा

वनको ङ्जवकास , सॊ यऺण, व्मवस्थाऩन गनन य तोङ्जकए वभोङ्ञजभ वनऩैदावायको उऩमोग तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण
गनन सक्नेछ ।

(२) कसै रे ऩङ्झन सावनजङ्झनक सडक , फाटो, नहय कङ्टरो ङ्जकनायभा रगाएका तथा फाटो

सडकभा छहायी ऩने रुखहरु य चौताया, ङ्झसॊचाई कङ्टराको भङ्टहान, दे वी दे वताको थान(भङ्ञन्दय) वा मस्तै अन्म
सॊ वेदनशीर ठाउॉभा रगाएका रुखहरु काट्न भास्न ऩाइने छै न ।

(३) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभका रुखको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम तहको हङ्टनेछ ।
(४) उऩदपा ( २) भा जङ्टनसङ्टकै व्महोया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

अवश्मकता अनङ्टसायको

सम्फधनन गनन वा हावाहङ्टयी वा अन्म कङ्टनै ङ्जवऩदका कायण ढरे को , सङ्टकेको रुखको काठ दाउयाको सदङ्टऩमोग
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झफक्रीङ्जवतयण गने अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई हङ्टनेछ ।
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(५) कसै रे सावनजङ्झनक स्थानका रुखहरु हानीनोक्सानी गये भा याङ्जिम वनभा कसङ्टय गये
सयह सजाम हङ्टनेछ ।
(६) कङ्टनै सावनजङ्झनक स्थर वा सयकायी कामानरमभा यहे का रुखहरु हटाउनङ्ट ऩने
बएभा प्रदे श भन्त्रारमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत गठन गयी सो स्थरभा यहे का रुखहरु हटाउने
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।
७४.

सहयी वनको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन् (१) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको सहयी ऺेत्र तथा फस्तीभा
यहेका सावनजङ्झनक सडक तथा ऩाकन जस्ता स्थानभा आपैंरे वा कङ्टनै सॊ घसॊ स्था वा ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको
साझेदायीभा सहयी वनको ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने सहयी वनको वन ऩैदावाय सम्वङ्ञन्धत

स्थानीम तहरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रमोग गनन सक्नेछ ।

ऩङ्चयच्छे द १५
वन ऩैदावायको सदङ्टऩमोग, ओसाय ऩसाय य आऩङ्टङ्झतन सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था
७५. याङ्जिम वनफाट उत्ऩाङ्छदत काठ, दाउया रगामतका वन ऩैदावायको स्वाभीत्व य भूल्म ङ्झनधानयण् (१) मस
ऐनभा अन्म त्र व्मवस्था

बएकोभा फाहे क याङ्जिम वनफाट उत्ऩाङ्छदत वन ऩैदावायभा प्रदे श सयकायको

स्वाभीत्व यहनेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वन ऩैदावाय उऩमोग गनन

, सॊ करन तथा ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण

गननको राङ्झग याजश्व, सॊ करन दस्तङ्टय अन्म सेवा शङ्टल्क ङ्झनधानयण गने अङ्झधकाय प्रदे श सयकायभा यहने छ ।
(

३) मो ऐन अनङ्टसाय कसङ्टय हङ्टने वन सम्फङ्ञन्ध भङ्टद्याभा तहङ्जककात

, अनङ्टसन्धान वा

अङ्झबमोजनको ङ्झसरङ्झसराभा वनऩैदावायको ङ्जवगो कामभ गदान अन्म मो ऐन अनङ्टसाय व्मवस्था बएकोभा मसै
अनङ्टसाय य नबएकाको हकभा प्रचङ्झरत वन ऐनभा व्मवस्था बए अनङ्टसाय ङ्जवगो कामभ गनन सङ्जकने छ ।
७६. वन ऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयण् (१) प्रदे श सयकायरे घयकाज, ङ्जवकास ङ्झनभानण, दाह सॊ स्काय, दै ङ्जव प्रकोऩ,
वन ऩैदावाय (काठ य दाउया) को ङ्झफक्री ङ्जवतयण य आ

ऩूङ्झतक
न ा राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन

गनेछ।
(२) प्रदे श सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत
स्थाङ्जऩत उद्योगराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कच्चा ऩदाथन उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
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प्रदे श ङ्झबत्र

(३) वन ऩैदावायको उऩमोग गनन , हटाउन वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनन , ङ्झनकासी
गनन वा ओसाय –ऩसाय गनन तोङ्जकएको ङ्झनकाम वा अङ्झधका यीराई सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
इजाजतका राङ्झग अङ्ञततमायी ङ्छदन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ इजाजत ङ्छदइने वन ऩैदावायको भूल्म वा दस्तङ्टय तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(५) वन ऺेत्र नबएका स्थानीम तहभा याङ्जिम

वन वा साभङ्टदाङ्जमक वन वा साझेदायी

वनफाट कङ्ञम्तभा एक काठ दाउया ङ्झफक्री ङ्झडऩो याख्न सङ्जकनेछ ।
(६) नयभ प्रकृङ्झतका तोङ्जकएका प्रजातीको काठ दाउया सॊ करन तथा ङ्झफक्री ङ्झफतयण
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको छोटो य सहज प्रङ्जक्रमा हङ्टनेछ ।
७७. वन ऩैदावायको ङ्झनकासी ऩैठायी सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था् (१) प्रचङ्झरत ऐनको अङ्झधनभा यङ्जह ङ्जवदे शफाट आमात
गङ्चयएको वन ऩैदावाय बन्साय प्रऻाऩन ऩत्रको आधायभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भात्र
स्वदे श वा प्रदे श ङ्झबत्र ओसायऩसाय गनन सङ्जकनेछ ।

(प्रचङ्झरत ऐनको अङ्झधनभा

बनेऩछी CITES ऩङ्झन

कबय गछन होरा ऽ मसका रागी थऩ अरग उऩदपा याख्न ऩदै न की)
(

२) प्रचङ्झरत ऐनको अङ्झधनभा यही सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे वनऩैदावाय ङ्जवदे श ङ्झनकाङ्झसको

राङ्झग सम्फङ्ञन्धत बन्सायराईन ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ ।
(३

)

वनऩैदावाय ङ्जवदे श ङ्झनकाङ्झसको सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

७८. वन ऩैदावाय आऩङ्टङ्झतन सङ्झभङ्झतको गठन सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था्(१) भन्त्रारमरे वन नबएका ऺेत्रका सवनसाधायण
जनताकोराङ्झग घय ङ्झनभानण , उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभानण , कृषकको कृङ्जष साभाङ्झि ,
दाहसॊ स्काय, प्राकृङ्झतक प्रकोऩको उद्दाय ,रगामतकाकामनको राङ्झग वन ऩैदावायको आऩङ्टङ्झतक
न ो व्मवस्था
ङ्झभराउनको राङ्झग प्रत्मेक ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा एक वन ऩैदावाय आऩङ्टङ्झतन सङ्झभङ्झत गठन गनन
सक्नेछ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वन ऩैदावाय आऩङ्टङ्झतन सङ्झभङ्झतको गठन य काभ

,

कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३

) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे आफ्नो ऺेत्रको राङ्झग वन ऩैदावाय आऩङ्टङ्झतक
न ो राङ्झग

वाङ्जषक
न कामनमोजना तमाय गयी वन ङ्झनदे शनारमभा स्वीकृत गयाई कामानन्वमन गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) वन ऩैदावाय आऩङ्टङ्झतन सङ्झभङ्झतको राङ्झग आवश्मकऩने काठदाउयाको श्रोतको व्मवस्थाऩन
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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७९. वन ऩैदावायको भूल्मभा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गनन सक्ने्प्रदे श सयकायरे याजऩत्रभा सावनजङ्झनक सङ्टचना प्रकाङ्ञशत
गयी कङ्टनै ङ्जवशेष ऺेत्र वा दङ्टगभ
न ऺेत्र वा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट याहत वा उद्दाय वा कङ्टनै ङ्जवषेष कामनको राङ्झग
वन ऩैदावायको भूल्मभा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गनन सक्ने छ ।
८०. प्रदे शको रगानीका उद्योगभा वन ऩैदावाय कच्चा ऩदाथनको रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने

:

(१)

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे आवङ्झधक कामनमोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह प्रदे शको रगाङ्झनभा सञ्चाङ्झरत वन ऩैदावायभा
आधाङ्चयत उद्योगको कच्चा ऩदाथन यहेको वन ऩैदावाय उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
ङ्ट ै रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे
२) उऩदपा (१) भा जेसक

(

स्थाऩना बएका वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगराई

प्रदे श ङ्झबत्र

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कच्चा ऩदाथन उऩरब्ध गयाउन

सक्नेछ।
८१. काठभा आधाङ्चयत कागज वनाउने उद्योगको राङ्झग कच्चा ऩदाथन आऩूङ्झतन सम्वन्धभा्
(१) ङ्झनजी नम्फयी जग्गा
वा ङ्झनजी वनभा उत्ऩाङ्छदत भसरा, ऩोऩरय य अन्म तोङ्जकएका जातका काठ दाउया काठभा आधाङ्चयत
कागज वनाउने नेऩारभा स्थाङ्जऩत उद्योगसम्भ ङ्झनवानध रुऩभा ओसायऩसाय गनन ऩाइनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको काठ दाउया काठभा आधाङ्चयत कागज वनाउने नेऩारभा

स्थाङ्जऩत उद्योगसम्भ काठ दाउया कटान, भङ्टछान, ओसायऩसाय य प्रमोग गदान कङ्टनै ऩङ्झन ङ्झनकामफाट कटान
आदे श वा स्थानान्तयण इजाजत ङ्झरनङ्टऩने छै न ।
तय त्मसयी उत्ऩाङ्छदत काठ दाउया ओसायऩसाय गनङ्टब
न न्दा तीन ङ्छदन अङ्ञघ सोको जानकायी
सम्वङ्ञन्धत सव ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(३) कच्चा ऩदाथन आऩूङ्झतन तथा ओसायऩसाय सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
८२. सॊ घ वा स्थानीम तहराई काठ दाउया उऩरब्ध गयाउन सक्ने्प्रदे श सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको भूल्म
ङ्झरइ सॊ घ भातहतका काठ दाउयाको कायोवाय गने ङ्झनकाम वा स्थानीम तहफाट सञ्चाङ्झरतकाठ दाउयाको
ङ्जवक्री ङ्झडऩोराई याङ्जिम वन वा साभङ्टदाङ्जमक वन वा साझेदायी वनफाट

उत्ऩाङ्छदत

काठ , दाउया उऩरब्ध

गयाउन सक्नेछ ।
८३. जोङ्ञखभ हङ्टने रुखहरु हटाउने सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था् (१) वन व्मवस्थाऩन गङ्चयने ऺेत्र बन्दा फाङ्जहय यहे का
सङ्टकेका, हाॉगा बाॉङ्ञचएका, कङ्टनै एकतपन नङ्टङ्जहएय यहेका, रुख नहटाएभा अन्म बौङ्झतक सॊ यचना वा धनजन
वा भानव फस्ती तथा आवागभनभा

भानवीम ङ्जहसाफरे जोङ्ञखभभा यहे को ऩाइएभा ङ्झनदे शकको सहभङ्झत

ङ्झरई ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे हटाउन सक्नेछ।
(२) जोङ्ञखभमङ्टक्त रुख हटाउने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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८४. ऩङ्टयानो घय गोठभा प्रमोग बएको काठ वा काठजन्म साभािी ओसाय ऩसाय सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था्

(१)

प्राकृङ्झतक प्रकोऩको कायण फसोवास यहे को ऩङ्टयानो घयगोठभा ऺङ्झत बै अको स्थानभा फसोवासको राङ्झग
घयगोठ नमाॉ ङ्झनभानण गनङ्टन ऩने अवस्थाभा फाहे क अन्म अवस्थाभा ऩङ्टयानो घयगोठभा प्रमोग बएको काठ
स्थानान्तयण गनन ऩाईने छै न ।
(

२) प्राकृङ्झतक प्रकोऩको कायण प्रदे श ङ्झबत्रको अको स्थानभा स्थानान्तयण गने प्रकृमा

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) ऩङ्टयानो घयभा प्रमोग बएको ऩूयानो काठको ओसायऩसाय गनन प्रदे श सयकायरे
प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी ङ्झनङ्ञिभत सभमका राङ्झग खङ्टरा गनन सक्नेछ।
ङ्ट न्दा छ भङ्जहना अगाङ्झडको अवङ्झधभा ऩूयानो घयको ऩूयानो
तय स्थानीम तह, प्रदे श वा सॊ घीम ङ्झनवानचन हङ्टनब
काठ ओसायऩसाय गनन भन्त्रारमरे प्रस्ताव ऩेश गनन ऩाउने छै न ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकायरे सूचना प्रकाशन गये भा सम्वङ्ञन्धत
घयधनीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कागजात सङ्जहत सम्वङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा ङ्झनदे शकको अनङ्टभती ङ्झरई
सम्वङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे स्थानान्तयण इजाजत ङ्छदन सक्नेछ ।
(६) ऩूयानो घयको

ऩूयानो काठको ओसायऩसाय सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
स्ऩङ्जिकयण्-मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग ऩूयानो घयको ऩूयानो काठ बङ्ङारे कङ्ञम्तभा दस वषन ऩूयानो
घयभा प्रमोग बएको काठराई सम्झनङ्टऩछन ।
८५. काठको भाऩदण्ड तोक्न सक्ने् प्रदे श सयकायरे प्रदे श ङ्झबत्रका सयकायी सॊ चयनाभा ङ्झनभानण साभािीको
रुऩभा उऩमोग हङ्टने काठको गङ्टणस्तयसॉग सम्फङ्ञन्धत भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ ।
८६.

जडीफङ्टटी प्रजाङ्झतको ङ्जवक्री ङ्जवतयण: (१) स्वीकृत आवङ्झधक मोजनाको अङ्झधनभा यङ्जह ङ्झडङ्झबजन वन
कामानरमरे तोङ्जकएको जडीफङ्टटी प्रजाङ्झतहरुको सङ्करन इजाजत ङ्छदन सक्नेछ ।
(२)

जडीफङ्टटी प्रजाङ्झतको सङ्करन प्रङ्जक्रमा य अवङ्झध तोकीए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

८७. प्रङ्झतवन्ध रगाउन वा पङ्टकङ्टवा गनन सक्ने्

प्रचङ्झरत वन ऐनभा जे सङ्टकै रे ङ्ञखएको बए ऩङ्झन प्रदे श

सयकायरे कङ्टनै ऩङ्झन प्रजाङ्झतको सॊ करन, ङ्जवक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय वा उऩबोगभा प्रङ्झतफन्ध रगाउन वा
प्रङ्झतवन्ध पङ्टकङ्टवा गनन सक्नेछ ।
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८८. वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगरे जानकायी गयाउनङ्ट ऩने्

(१) कच्चा ऩदाथनको रुऩभा वन ऩैदावाय

प्रमोग गने उद्योगरे उद्योग सॊ चारन गनङ्टऩ
न ूव न सम्वङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमभा उत्ऩादन गने वस्तङ्ट य
सेवाको फाये भा वाङ्जषक
न रुऩभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको जानकायीका आधायभा सम्फङ्ञन्धत
अङ्झधकायीरे वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगहरुको आङ्झथक
न मोगदान दे ङ्ञखने गयी अङ्झबरे ख याखी सोको
जानकायी ङ्झनदे शनारम भापनत भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द १६
वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩङ्झत िोतको सॊ यऺणसम्फन्धी व्मवस्था
८९.

अनङ्टसन्धान केन्र तथा वनस्ऩङ्झत उद्यान स्थाऩना गनन सङ्जकने: (१) प्रदे श सयकायरे दङ्टरब
न , रोऩोन्भङ्टख, यै थाने,
सॊ कटाऩङ्ङ वनस्ऩङ्झतको सॊ यऺण तथा जङ्झडफङ्टटीजन्म वनस्ऩङ्झतको अध्ममन, अनङ्टसन्धान, प्रदशननी वा व्मवसाङ्जमक
खेती प्रवद्धननका राङ्झग प्रमोगशारा सङ्जहतको जङ्झडफङ्टटी अनङ्टसन्धान केन्र स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने जङ्झडवङ्टटी अनङ्टसन्धान केन्र सॊ चारन तथा
व्मवस्थाऩन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
कङ्टनै सॊ स्था , ङ्झनकाम वा स्थानीम तह , सभङ्टदामरे वनस्ऩङ्झत प्रजातीको सॊ यऺण ङ्ञशऺा ,

(३)

भनोयञ्जन, ऩमानऩमनटन, प्रजनन्, वॊशाणङ्ट श्रोत सॊ यऺण तथा अध्ममन , अनङ्टसन्धान गने प्रमोजनका राङ्झग प्रदे श
सयकायरे वनस्ऩङ्झत उद्यान स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(

४) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत वनस्ऩङ्झत उद्यानरे वनस्ऩङ्झत प्रजाङ्झतको आनङ्टवॊङ्ञशक

िोतको सॊ यऺणका राङ्झग ङ्झसड फैंकको व्मवस्था गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने वनस्ऩङ्झत उद्यानको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा सावनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीफाट गनन सङ्जकनेछ ।

९०. हवेङ्चयमभ सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श सयकायरे प्रदे श ङ्झबत्र ऩाइने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रजाङ्झतका वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩङ्झत
िोतको आङ्झधकाङ्चयक अङ्झबरेख सहीतको नभूना सङ्ग्िह गनन एक हवेङ्चयमभ केन्र स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(२) हवेङ्चयमभ केन्र

स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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९१. प्रमोगशारा सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श सयकायरे वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩती िोतको ऩङ्जहचान , जैङ्जवक तथा
यासामङ्झनक ऩयीऺण , स्तयीकयण, गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय
प्रमोगशाराको स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको प्रमोगशाराफाट कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे

वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩती िोतको ऩङ्जहचान , गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण, यासामङ्झनक ङ्जवश्लेषण वा प्रभाणीकयण गनन चाहे भा
तोङ्जकए वभोङ्ञजभको दस्तङ्टय फङ्टझाइ त्मस्तो सेवा ङ्झरन सक्नेछ ।
(

३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको प्रमोगशाराको ङ्झसपाङ्चयसभा तोङ्जकएको

कामानरमरे कङ्टनै ऩङ्झन वनस्ऩङ्झत तथा वनस्ऩङ्झत िोत प्रमोग गयी उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरुभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
गङ्टणस्तय बए नबएको वा ङ्झभसावट, हाङ्झनकायक तत्व य हाङ्झनकायक जीव बए नबएको मङ्जकन गयी प्रभाङ्ञणत गनन
सक्नेछ ।
(४) प्रदे श सयकाय वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनकामको स्वीकृतीभा ङ्झनजी ऺेत्ररे सभेत
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रमोगशारा स्थाऩना य सञ्चारन गनन सक्नेछ ।

ऩङ्चयच्छे द १७
जराधाय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी व्मवस्था
९२.

जराधाय ऺेत्रको वगॉकयण गने् (१) जराधायको अवङ्ञस्थङ्झत , उचाई, ङ्झबयारोऩन, बू–ऺमको सॊ वेदनशीरता, वन
जङ्गररे ढाकेको ऺेत्र , ऩानीको भात्रा तथा गङ्टणस्तय, वन ङ्जवनासको दय, जनसॊ तमा वृङ्जद्धदय य जराधाय ऺेत्रभा
यहेको श्रोत भाङ्झथको भानवीम चाऩ य प्राकृङ्झतक प्रकोऩको जोङ्ञखभ सभेतको आधायभा जराधाय ऺेत्रराई
ङ्झनदे शनारमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वगॉकयण गनन सक्नेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वगॉकृत जराधाय ऺेत्रको नदी प्रणारीभा आधाङ्चयत व्मवस्थाऩन

मोजना तमाय गयी कामानन्वमन गनङ्टन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वगॉकृत जराधाय ऺेत्रको व्मवस्थाऩन

गने ङ्झनकाम तोङ्जकए

वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

९३.

सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्र घोषणा गनन सक्ने् (१) याङ्जिम वन सङ्जहतको कङ्टनै ऺेत्र जराधाय सॊ यऺणका राङ्झग
आवश्मक दे खेभा प्रदे श सयकायरे

स्थानीम तह य स्थानीम सभङ्टदामसॉगको सभन्वम तथा सहकामनभा

सावनजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञशत गयी चाय ङ्जकल्रा खङ्टराई सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्र घोङ्जषत गननसक्नेछ ।
(

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रको ङ्झसभाना आवश्मकता अनङ्टसाय

प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी हेयपेय गननसक्नेछ ।
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(३

) ङ्झनदे शनारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रको कामनमोजना

भन्त्रारमफाट स्वीकृङ्झत गयाई रागू गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४

) कसै रे ऩङ्झन सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रभा उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊ यऺण य व्मवस्थाऩनका

राङ्झग गङ्चयएको कङ्टनै कामन भास्न, ङ्झफगानन वा हेयपेय गनन गयाउन ऩाउने छै न ।
(५) सॊ यङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन

सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
९४. जोङ्ञखभऩूणन ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) भन्त्रारमरे प्रदे श ङ्झबत्र यहे का जोङ्ञखभऩूण न ऩङ्जहयो
ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान य सूङ्ञचकृत गयी व्मवस्थाऩनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एकीकृत यणङ्झनङ्झतक मोजना
तमाय गनेछ।
(
जैङ्जवक
(३

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको एकीकृत यणङ्झनङ्झतक मोजनाभा

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग

इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ कामनहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
) जोङ्ञखभऩूण न ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द १८
ङ्झसभसाय य तारतरै मा सम्वन्धी व्मवस्था
९५. ङ्झसभसाय य तारतरै माको व्मवस्थाऩन: (१) प्रदे श सयकायरे प्रदे श ङ्झबत्र यहे का ङ्झसभसाय ऺेत्र , सङ्कटभा यहे का
ङ्झसभसाय य ऩूनस्थानऩना गनङ्टन ऩने ङ्झसभसाय ऺेत्रको

ऩानीको भात्रा तथा गङ्टणस्तय , वन ङ्जवनासको दय , ङ्झसभसाय य

तारतरै मा ऺेत्रभा यहे को श्रोतभाङ्झथको भानवीम चाऩ य प्राकृङ्झतक रुऩभा उक्त ऺेत्रको सॊ यऺण य सम्फधननको
आवश्मकताराई ऩङ्जहचान गयी रगत तमाय गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्झसभसाय ऺेत्र भध्मे प्रदे श सयकायरे स्थानीम

, प्रदे शस्तय,

याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम भहत्वका ङ्झसभसायहरुको रुऩभा वगॉकयण गनन सक्नेछ ।
(३

) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ स्थानीम भहत्व य वन ऺेत्र फाहे कका ङ्झसभसाय ऺेत्रहरुको

व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे गनन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभका ङ्झसभसाय ऺेत्रको व्मवस्थाऩनको राङ्झग ङ्झडङ्झबजन वन
कामानरमरे आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्झसभसाय ऺेत्र भध्मे ङ्झनजी हकबोगको जग्गाभा यहे का
ङ्झसभसायहरुको व्मवस्थाऩनको राङ्झग ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे प्राङ्जवङ्झधक तथा अन्म
आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन् ।

-39_

(६) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ वगॉकृत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्रको वन ऩैदावाय , ऩानी य
अन्म प्राकृङ्झतक रुऩभा सॊ यऺण गनन आवश्मक ङ्ञचज , फस्तङ्ट य ऩदाथनभा आधाङ्चयत मोजना तमाय

गयी तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ कामानन्वमन गनङ्टन ऩनेछ ।
(७) मस दपा फभोङ्ञजभको ङ्झसभसाय ऺेत्रभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सभेत
सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ ।
९६. सॊ यङ्ञऺत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्र घोङ्जषत गनन सक्ने् (१) याङ्जिम
तारतरै मा सॊ यऺणका राङ्झग आवश्मक दे खेभा

वन सङ्जहतको कङ्टनै ऺेत्र ङ्झसभसाय य

भन्त्रारमरे स्थानीम तह य स्थानीम सभङ्टदामसॉगको सभन्वम

तथा सहकामनभा सावनजङ्झनक सूचना प्रकाश न गयी चाय ङ्जकल्रा खङ्टराई

त्महाॉ यहे का रुख ङ्जवरुवाको ङ्जववयण

सभेत तमाय गयी ङ्झसभसाय वा तारतरै मा ऺेत्र घोषणा गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ यङ्ञऺत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्रको ङ्झसभाना
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी हे यपेय गननसक्नेछ ।
(३) सॊ यङ्ञऺत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्रको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
(४) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ यङ्ञऺत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्रभा सॊ यऺण य
व्मवस्थाऩन गदान कसै रे ऩङ्झन कसैरे ऩङ्झन रुख ङ्जवरुवा तथा वन्मजन्तङ्ट भास्न , ङ्झफगानन वा हे यपेय गनन गयाउन
हङ्टॉदैन ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत सॊ यङ्ञऺत ङ्झसभसाय य तारतरै मा ऺेत्र को कामनमोजना
तमायी, व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत तथा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

ऩङ्चयच्छे द १९
ङ्जवङ्जवध
9७. नदीजन्म ऩदाथनको व्मवस्थाऩन्(१) याङ्जिम वन ऺेत्रफाट नदीजन्म ऩदाथनरे वातावयण, वस्ती, खेङ्झतऩाङ्झतभा
नकायात्भक प्रबाव ऩाने अवस्था ऩङ्जहचान बइ वनऺेत्र ङ्झबत्र यहे का खोरा खोल्सी खहये को व्मवस्थाऩन
गनङ्टऩ
न ने बएभा मसखारको व्मवस्थाऩनवाट उत्ऩादन हङ्टने नदीजन्म ऩदाथनको सॊ करन

व्मवस्थाऩन य

ङ्जवक्री ङ्जवतयण ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमवाट गङ्चयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वनऺेत्र ङ्झबत्र यहेका खोरा खोल्सी खहये को
व्मवस्थाऩनका रागी तमाय ऩाङ्चयएको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्झनदे शनारमको ङ्झसपाङ्चयसभा
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भन्त्रारमरे स्वीकृत गनेछ य स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनभा औल्माएका सङ्टझाव कामानन्वमन
गने गयाउने ङ्ञजम्भेवायी सम्वङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमको हङ्टनेछ ।
(३) याङ्जिम

वन ऺेत्रफाट नदीजन्म ऩदाथनको सॊ करन वा ङ्जवक्री ङ्जवतयण गनङ्टन ऩदान

ङ्ट न्दा दङ्टई भङ्जहना अगावै प्रचङ्झरत कानून
ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे प्रत्मेक आङ्झथक
न वषन सभाप्त हङ्टनब
फभोङ्ञजभ वातावयणीम ऩयीऺण स्वीकृत गयाई नदीजन्म ऩदाथनको उत्खनन् गने नदीको दङ्टवै तपन ऩङ्ञच्चस
प्रङ्झतशत बाग छोडी वीच बागफाट भात्र उत्खनन् गनङ्टऩ
न नेछ ।
(४) सॊ कङ्झरत नदीजन्म ऩदाथनको ङ्जवक्री ङ्जवतयणको राङ्झग ङ्झरइने शङ्टल्क प्रदे श
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य त्मस्तो आम ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम भापनत प्रदे श सॊ ङ्ञचत कोषभा
जम्भा गनङ्टऩ
न नेछ ।
(५) वन ऺेत्रको नदीजन्म ऩदाथनको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
९८. वृऺायोऩण सम्वन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श ङ्झबत्रका शङ्टन्म प्रङ्झतशत वा तोङ्जकएको भाऩदण्ड बन्दा कभ
वनऺेत्र यहे का स्थानराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइ ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे वृऺायोऩण गनन सङ्जकने सावनजङ्झनक
खारी ऩङ्झतन जग्गा , नदी उकास य याङ्जिम वनऺेत्र ङ्झबत्र यहे का अन्म

अनङ्टत्ऩाङ्छदत फङ्टट्यान ऺेत्रहरुको

आॊकरन गयी ङ्जवरुवा उत्ऩादनको मोजना सङ्जहत स्थानीम तह य साभङ्टदाङ्जमक वन को रागत साझेदायीको
अवधायणाभा

ङ्जवस्तृत फृऺायोऩण मोजना तमाय गनङ्टऩ
न नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ चारन गने कामनक्रभभा प्रदे श सयकायरे रगानी,

ॉ ी, ङ्झसऩ य प्रङ्जवङ्झधका ऺेत्रभा सहकामन गनन सक्नेछ ।
ऩूज
(

३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फृऺायोऩणको राङ्झग स्थानीम वा यै थाने प्रजाङ्झतराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(४

) फाह्य प्रजाङ्झतको वृऺायोऩण गनङ्टन ऩदान वृऺायोऩण सम्फन्धी अनङ्टसन्धानको

ङ्झसपाङ्चयसभा सभावेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
(५

) वृऺायोऩणको सॊ यऺण तथा सम्वधनन य अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

९९. वन फीउ सम्वन्धी व्मवस्था् (१) भन्त्रारमरे याङ्जिम वनभा ऩाइने फृऺायोऩणका राङ्झग उऩमोगी प्रजाङ्झत
बएको वन भध्मे औसत बन्दा उच्च गङ्टणस्तय बएका ऺेत्र ऩङ्जहचान गयी वन फी उ उत्ऩादन ऺेत्र तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(

२) कङ्टनै उऩमोगी प्रजाङ्झत प्राकृङ्झतक फासस्थानभा उच्च गङ्टणस्तयीम भा

उ रुखको

सॊ तमा न्मू न यहेभा वा रोऩोन्भङ्टख वा सॊ कटाऩङ्ङ अवस्थाभा यहे को ऩाइएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩयस्थानभा
वन फीउ फगैचा स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
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(

३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका फीउ उत्ऩादन ऺेत्र वा वन

फीउ फगैचाका फीउको गङ्टणस्तय वृङ्जद्ध गनन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे भभनत सॊ बाय, सम्वधनन, फीउ सॊ करन य
ङ्जवतयण गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ ।
(

४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट बन्दा अङ्ञघ प्रदे शङ्झबत्र ऩङ्जहचान बएका वन फीउ उत्ऩादन

ऺेत्र वा वन फीउ फगैचा मसै ऐन अन्तगनत बए सयह अङ्झबरे ख याखी अध्मावङ्झधक गनङ्टन ऩनेछ ।
१००. वन डढे रो योकथाभ य ङ्झनमन्त्रण् (१) प्रदे शभा वन डढे रो योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण गनन भन्त्रारमरे
यणनीङ्झतक मोजना तमाय गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

मोजनाभा सङ्टतखािस्त ऺेत्रभा ऩानी ऩोखयीहरुको

भभनत, सॊ बाय य फषानतको ऩानी सॊ करन गयी वा अन्म िोतको ऩानी उऩमोग गयी नमाॉ ऩोखयी ङ्झनभानण
गने जस्ता कामन सभावेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(

३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको मोजनाको अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गयी आवश्मक बए

ऩङ्चयभाजनन य अध्मावङ्झधक गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ ।
(

४) ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गङ्चयएका वन

डढे रोको अङ्झत जोङ्ञखभ ऺेत्रहरुको नक्साङ्कन एवॊ चायङ्जकल्रा तोकी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉगको
सहकामनभा वन डढे रो योकथाभका राङ्झग ऩूव न सावधानी अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्झफषम य सो ऺेत्रभा ङ्झनषेध
गङ्चयएका कामनहरु उल्रेख गयी सावनजङ्झनक सूचना जायी गनन सक्नेछ ।
(

५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको सूचना ऩारना गनङ्टन सफैको कतनव्म हङ्टनेछ । कसै रे

ङ्झनषेध गये का कामनहरु गये भा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ ।
(

६) वन डढे रो ङ्झनमन्त्रणको ङ्झसरङ्झसराभा खङ्जटएका सङ्टयऺाकभॉ

, कभनचायी, वा

उऩबोक्ताराई ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभा ऺङ्झतको भूल्माङ्कन गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको याहतउऩरब्ध गयाइनेछ ।
(

७) वन डढे रो योकथाभ , ङ्झनमन्त्रण तथा ऩङ्ट ननस्थाऩना सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१०१. याङ्जिम

वन ऺेत्रङ्झबत्र प्रचायप्रसाय साभािीको प्रमोग् (१) वन ऺेत्रङ्झबत्र कङ्टनै ऩङ्झन व्मङ्ञक्त, सॊ स्था वा

ङ्झनकामरे बौङ्झतक वस्तङ्टको प्रचायप्रसाय साभिी प्रमोग गदान ङ्झनदे शनारमको ऩूव न स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।
ङ्ट ङ्ञघ वन ऺेत्रभा याङ्ञखएका प्रचायप्रसाय साभिीको हकभा ऐन
(२) मो ऐन जायी हङ्टनअ
प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा ङ्झनदे शनारमभा जानकायी गयाई तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) वन ऺेत्रभा प्रचायप्रसाय साभिी प्रमोग सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
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10२. वनऺेत्रङ्झबत्र सवायी साधनको गङ्झत ङ्झनमन्त्रण सम्वन्धी व्मवस्था्याङ्जिम

वन ऺेत्रङ्झबत्र सॊ चारनभा यहे को

याजभागन य अन्म सडकहरुभा सडक दङ्टघट
न नाभा ऩयी वन्मजन्तङ्टको भृत्मू हङ्टने दयराई न्मू नीकयण गनन
भन्त्रारमरे सवायी साधनको गङ्झत ङ्झसङ्झभत गने गयी सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकाम भापनत आवश्मक व्मवस्था गनन
सक्नेछ ।
10३. वनऺेत्रङ्झबत्र पोहोय पाल्न प्रङ्झतवन्ध् (१)याङ्जिम

वन ऺेत्रङ्झबत्र कसैरे ऩङ्झन प्राङ्जिक वा प्राङ्जिकजन्म

पोहोय वा अन्म कङ्टनै प्रकायको पोहोय पाल्न हङ्टॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन वनऺेत्रभा हङ्टन सक्ने
पोहोयको व्मवस्थाऩनका राङ्झग सम्वङ्ञन्धत स्थानीम तह, सम्वङ्ञन्धत वन ऺेत्रको उऩबोक्ता सभूहसॉग
सहकामन गयी ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे ठाउॉ ठाउॉभा आवश्मक व्मवस्थाऩन गनङ्टऩ
न नेछ ।
10४. योग ङ्जकयाको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन: (१) कङ्टनै वन वा वनका रुखभा रागेको योग ङ्जकयाको
ङ्झनमन्त्रण गनन त्मस्तो वन भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका वन सम्फ धनन प्रणारी अऩनाई व्मवस्थाऩन गनङ्टन
ऩनेछ।
(२) वनभा

योग ङ्जकया ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

10५. वन उद्यभ य ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन: (१) साभङ्टङ्छदमक य साझेदायी वन उऩबोक्ता सभूहरे तोङ्जकए
फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा अवरम्फन गयी स्वीकृत कामनमोजनारे ङ्झनङ्छदनि गये का

सङ्झभर पङ्झनच
न य रगाएतका

वन उद्यभ तथा अन्म ऩमानऩमनटन कामनक्रभ आपैँरे वा स्थानीम तह वा सॊ घ सॊ स्था वा ङ्झनजी ऺेत्र वा
सहकायीसॉगको साझेदायीभा सञ्चारन गनन सक्नेछन ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩबोक्ता सभूह गठन गनन नसङ्जकएको वा उऩबोक्ता
सभङ्टहरे काभ गने अवस्था नयहे भा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहे को

याङ्जिम

वन वा

सावनजङ्झनक जग्गाभा ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारन गनन चाहे भा य त्मस्तो वनऺेत्र वा सावनजङ्झनक जग्गा
ऩमानऩमनटन कामनक्रभ सञ्चारनका राङ्झग उऩमङ्टक्त दे ङ्ञखएभा प्रदे श सयकायरे ऩमानऩमनटन कामनक्रभ
सञ्चारन गनन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वनऺेत्र उऩबोक्ता सभूहद्वाया व्मवस्थाऩन हङ्टॉदै
आएको बएभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सभूहको ऩूव न सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।
10६. वन ङ्जवकास कोष सम्वन्धी व्मवस्था्

(१) याङ्जिम वनको सॊ यऺण य सॊ वद्धनन गनन एवॊ अन्म

प्रवद्धननात्भक कामनका राङ्झग प्रदे श सयकायरे एक कोष स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको कोषको स्थाऩना, सञ्चारन तथा
व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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10७. अङ्झबरे ख व्मवङ्ञस्थत गनङ्टऩ
न ने् (१) सम्वङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩने याङ्जिम

वन य वन व्मवस्थाऩनसॉग सम्वङ्ञन्धत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जवषमको अङ्झबरे खीकयण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
गनङ्टऩ
न नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको अङ्झबरे खको जानकायी ङ्झनदे शनारम
भापनत भन्त्रारमभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

1०८. कृङ्जष वन प्रणारी अवरम्फन गनन सङ्जकने् वन ऺेत्रको जग्गाभा बू उऩमोगभा ऩङ्चयवतनन नहङ्टने गयी
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कृङ्जष वन प्रणारी अवरम्फन गनन सङ्जकने छ ।

1०९. प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्ने: कङ्टनै उऩबोक्ता सभूह , ऩट्टावारा, धाङ्झभक
न ङ्झनकाम, सभूह वा
सभङ्टदाम वा ङ्झनजी वनको धनीरे वनको ङ्जवकास य सॊ यऺणका राङ्झग कङ्टनै प्राङ्जवङ्झधक सहमोग भाग
गये भा सम्फङ्ञन्धत

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे त्मस्तो प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

1१०. याहत सम्फन्धी व्मवस्था्

(१) वन सॊ यऺण , व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवकास सम्फन्धी कङ्टनै काभको

ङ्झसरङ्झसराभा कङ्टनै उऩबोक्ता , श्रङ्झभक वा कभनचायीको भृत्मू वा घाईते बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

प्रदे श

सयकायरे याहत उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(२) प्रदे शङ्झबत्रको याङ्जिम

वन ऺेत्रभा तोङ्जकएका वन्मजन्तङ्टको कायणरे कसै को

धनजनको ऺङ्झत बएभा त्मस्तो ऺङ्झत वाऩत ऩीङ्झडतराई प्रदे श सयकायरे याहत उऩरब्ध गयाउनेछ ।
11१. वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन् (१) वन ऺेत्रफाट प्राप्त हङ्टने वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन,
उऩमोग, तथा राबाॊश ङ्जवतयण सम्वन्धी ब्मवस्था सॊ घीम ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे

आफ्नो फाङ्जषक
न कामनक्रभभा व्मवस्था गयी वातावयणीम सेवा फोरऩत्र (इन्बाइयोभेन्टर सङ्झबस
न ेज

टे ण्डय) आह्वान गयी तोङ्जकएका शतन ऩूया गयी वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन गनन चाहने ङ्झनजी
ङ्ट ानीको व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।
वनको धनीराई अनङ्टदान वा अन्म प्रकायको बक्त
11२. सशस्त्र वन यऺक सम्फन्धी व्मवस्था्

नेऩार सयकायरे वनको सङ्टयऺाका राङ्झग व्मवस्था गये को

सशस्त्र वन यऺकको ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन प्रदे श सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ गनेछ ।
11३. वन काभदायको सङ्टयऺा् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ वनऺेत्रभा काभ गनन अनङ्टभङ्झत प्राप्त योजगायदाता
व्मङ्ञक्त, सॊ स्था, सभूह वा ङ्झनकामरे त्मस सम्फन्धी काभ गने दऺ वा अदऺ काभदायहरुको न्मू नतभ
सङ्टयऺाको व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ ।
हङ्टनेछ ।

(२) वनभा काभ गने काभदायको सङ्टयऺा सम्फन्धी भाऩदण्ड भन्त्रारमरे तोके फभोङ्ञजभ
(३) सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम वा सफ ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमरे उऩदपा (२)

फभोङ्ञजभको सङ्टयऺा भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको अनङ्टगभन गनेछ ।
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(४) कामनस्थरभा काभदायको कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झत हङ्टन गएभा वन ऺेत्रभा काभ गनन
अनङ्टभङ्झत प्राप्त योजगायदाता व्मङ्ञक्त , सॊ स्था, सभूह वा ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतन
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) वन काभदाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१1४. ड्रेस कोड सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श सयकायरे वन सेवाभा कामानयत कभनचायीको ऩङ्जहचान य
ङ्जवङ्ञशिताका राङ्झग ड्रेस कोड रागू गनन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रागू गने ड्रेस कोड प्रदे श सयकायरे ङ्झनणनम गये

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

11५. सङ्टयाकीराई ऩङ्टयस्काय ङ्छदने् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय हङ्टन रागेको वा बइयहे को सङ्टयाक ङ्छदने वा
अऩयाधी ऩक्राउ गनन सहमोग गने सॊ स्था वा व्मङ्ञक्तराई कसूयदायराई हङ्टने जङ्चयवानाको ङ्झफस प्रङ्झतशत
यकभ ऩङ्टयस्काय स्वरुऩ ङ्छदइनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्टयस्काय ङ्छदने सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
11६. असर ङ्झनमतरे काभ गये कोभा फचाउ् मस ऐनरे ङ्छदएको अङ्झधकायको प्रमोग असर ङ्झनमतरे गये कोभा
कङ्टनै ऩङ्झन सयकायी कभनचायी व्मङ्ञक्तगत तवयरे उत्तयदामी हङ्टने छै न ।

11७. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन् (१) मस ऐन वभोङ्ञजभ हङ्टने वनको सॊ यऺण, ङ्जवकास य उऩमोग सम्फन्धभा
ङ्झनदे शनारमरे चौभाङ्झसक रुऩभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सोको प्रङ्झतवेदन भन्त्रारमराई
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

(२) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र ङ्जवङ्झबङ्ङ वन व्मवस्थाऩन ऩद्दङ्झत अऩनाई

व्मवस्थाऩन बएका वनको प्रत्मेक भङ्जहना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सोको प्रङ्झतवेदन
ङ्झनदे शनारम भापनत भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगको त्रैभाङ्झसक रुऩभा
अनङ्टगभन सभेत गयी सोको प्रङ्झतवेदन ङ्झनदे शनारम भापनत भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ
(४) अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्वन्धी अन्म ब्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
11८. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् कङ्टनै ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय भध्मे
केही अङ्झधकाय आपू भातहतको कङ्टनै ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे प्रमोग गनन ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनन
सक्नेछ ।

1१९. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय् मो ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन प्रदे श सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभहरु
फनाउन सक्नेछ ।
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1२०. कामनङ्जवङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका तथा भाऩदण्ड

फनाउन सक्ने् मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको

ङ्झनमभावरीको कामानन्वमन गनन भन्त्रारमरे आवश्मक कामनङ्जवङ्झध , ङ्झनदे ङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फनाई
रागू गनन सक्नेछ ।
ङ्ट न्दा अङ्ञघ
12१. फचाउ् (१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनब

फनेको ऐन , ङ्झनमभ वा जायी बएको आदे श फभोङ्ञजभ

प्रदे श सयकाय वा भन्त्रारम य अन्तगनतका कामानरमद्वाया गङ्चयएको काभ मसै ऐन अन्तगनत बए गये को
भाङ्झननेछ।
(२) मो ऐन वभोङ्ञजभ उल्रेङ्ञखत ङ्जवषम मसै ऐन फभोङ्ञजभ मस ऐनभा उल्रे ख नबएका
ङ्जवषमहरु प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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