एफ सङ्ख्या - एफसी-११/६१/२०२१-एफसी
भारत सरकार
पयाावरण, वन एवं जलवायु पररवतान मन्त्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)
इन्न्त्िरा पयाावरण भवन,
अन्लगन्त्ज, जोरबाग मागा
नयााँ न्िल्ली-११०००३
न्मन्त- ०८ अक्टोबर, २०२१
सेवामा
१. अन्तररक्त म्ु य सन्िव (वन)/ प्रधान सन्िव (वन), सबै राज्य/ के न्त्र शान्सत क्षेर
२. प्रधान म्ु य वन संरक्षक, सबै राज्य/ के न्त्र शान्सत क्षेर
३. क्षेरीय अन्धकारी, सबै एकीकृ त क्षेरीय कायाालय, पयाावरण, वन एवमख जलवायु पररवतान मन्त्रालय
४. सबै सम्बन्न्त्धत पक्ष
विषय - िन (संरक्षण) अविवनयम, १९८० को प्रस्तावित संशोिनबारे विप्पणी/ सझ
ु ाउ माग्ने समयािवि
बढाइएको सन्दर्भमा।
महोिय/ महोिया,
न्मन्त ०२.१०.२०२१–का न्िन मन्त्रालयद्वारा वन (संरक्षण) अन्धन्नयम), १९८० को प्रस्तान्वत
संशोधनबारे १५ न्िनन्भर न्टप्पणी/सझु ाउ बझु ाउनु पने न्वषयमा जारी गररएको समसङ्ख्यक पर (यस परलाई
मन्त्रालयको वेबसाइट www.parivesh.nic.in/www.moef.nic.in मा रान्िएको छ)-को सन्त्िभा उल्लेि गने
न्निेश मलाई प्राप्त भएको छ।
यस सम्बन्त्धमा न्वन्वध क्षेरबाट प्राप्त सझु ाउका आधारमा न्टप्पणी प्राप्त गने समयावन्ध थप १५ न्िनका
लान्ग (अथाातख ०१.११.२०२१ सम्म) बढाउने न्नणाय गररएको छ भन्त्ने सन्ू ित गररन्त्छ।

यस कारण सबै सम्बन्न्त्धत पक्षलाई मन्त्रालयको वेबसाइट (www.parivesh.nic.in/www.moef.nic.in)-मा
रान्िएको परामशा परबारे आआफ्ना न्टप्पणी/सझु ाउ ०१.११.२०२१ का न्िन अथवा त्यसभन्त्िा पन्हला
इमेलमाफा त fca-amendment@gov.in मा पठाउने अनुरोध गररन्त्छ। न्मन्त ०२.१०.२०२१ को समसङ्ख्यक
परलाई उपयाक्त
ु समय सीमासम्मका लान्ग संशोन्धत गररन्त्छ।
यो सिू ना मन्त्रालयका सक्षम प्रान्धकारीको अनमु ोिनपवू क
ा जारी गररएको हो।
भविीय
(सन्दीप शमाभ)
सहायक वन महान्नरीक्षक
प्रवतविवप
१. न्निेशक (प्रान्वन्धक), एनआइसीलाई यो पर मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोद गरन्िनू भन्त्ने अनरु ोधसन्हत।

एफ सङ्ख्या - एफसी-११/६१/२०२१-एफसी
भारत सरकार
पयाावरण, वन एवमख जलवायु पररवतान मन्त्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)
इन्न्त्िरा पयाावरण भवन
अन्लगन्त्ज, जोरबाग मागा
नयााँ न्िल्ली- ११०००३
न्मन्त- ०४ अक्टोबर, २०२१

शुद्धि पत्र
द्धिषय - िन (संरक्षण) अद्धिद्धनयम, १९८० को प्रस्ताद्धित संशोिन सन्दर्भममा द्धप्पण / सुझाउबारे।
महोिय/महोिया
न्मन्त ०२.१०.२०२१ मा मन्त्रालयद्वारा जारी गररएको उपयाक्त
ु न्वषयको समसङ्ख्यक परमा उन्ल्लन्ित
इमेल आइडी fca.amendment@gov.in लाई fca-amendment@gov.in का रूपमा पन्ियोसख भन्त्ने कुराको
जानकारी गराउन मलाई न्निेश भएको छ।
भविीय
(सन्द प शमाम)
सहायक वन महान्नरीक्षक
प्रद्धत
१. अन्तररक्त म्ु य सन्िव (वन)/ प्रधान सन्िव (वन), सबै राज्य/ के न्त्र शान्सत क्षेर
२. प्रधान म्ु य वन संरक्षक, सबै राज्य/ के न्त्र शान्सत क्षेर
३. क्षेरीय अन्धकारी, सबै एकीकृ त क्षेरीय कायाालय, पयाावरण, वन एवमख जलवायु पररवतान मन्त्रालय
४. सबै सम्बन्न्त्धत पक्ष

प्रद्धतद्धिद्धप
१. न्निेशक (प्रान्वन्धक), एनआइसीलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा शन्ु िपर अपलोड गररन्िनू भन्त्ने अनरु ोधसन्हत

एफ सङ्ख्या – एफ सी -११/६१/२०२१-एफ सी
भारत सरकार
पयाावरण, वन एवमख जलवायु पररवतान मन्त्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)
इन्न्त्िरा पयाावरण भवन
अन्लगन्त्ज, जोरबाग मागा
नयााँ न्िल्ली-११०००३
न्मन्त -०२ अक्टोबर, २०२१
सेवामा
१. अन्तररक्त म्ु य सन्िव/प्रधान सन्िव (वन), सबै राज्य/ के न्त्र शान्सत क्षेर
२. प्रधान म्ु य वन संरक्षक, सबै राज्य/के न्त्र शान्सत क्षेर
३. क्षेरीय अन्धकारी, सबै एकीकृ त क्षेरीय कायाालय, पयाावरण, वन एवमख जलवायु पररवतान मन्त्रालय
४. सबै सम्बन्न्त्धत पक्ष
विषय – िन (संरक्षण) अविवनयम, १९८० मा प्रस्तावित संशोिनका लावि विप्पणी/ सुझाउबारे।
महोिय/महोिया
वन अन्धन्नयम (संरक्षण), १९८० का प्रावधानहरूलाई सरल बनाउने उद्देश्यले के न्त्र सरकारले यसमा
के ही संशोधन गने प्रस्ताव राखेको छ भन्त्ने कुरो यहााँहरूलाई जनाउने न्निेश भएको छ। िालीस वर्ाको
समयावन्धमा िेशको पयाावरणीय, सामान्जक अन्न वातावरणीय व्यवस्थामा ठुलै पररवतान आएको छ। यस
समयावन्धमा यस अन्धन्नयमका प्रावधानहरूलाई िेशका पयाावरणीय एवमख आन्थाक आवश्यकताहरूमा आएका
गन्तशील पररवतान अनरू
ु प बनाउने न्िशान्निेश तथा न्नयमका रूपमा यथोन्ित न्वधान बनाउने प्रयास भएका छनख।
यद्यन्प प्रभावी रूपमा वतामान परन्स्थन्तअनरू
ु प बन्त्न, खास गरी संरक्षण एवमख न्वकासको रूत एकीकरणका लान्ग
यस अन्धन्नयमलाई अझ संशोन्धत गनापु ने आवश्यकता आइपरे को छ। वन अन्धन्नयम (संरक्षण), १९८० को
प्रस्तान्वत संशोधन सम्बन्त्धी परामशा पर यससाँग सङ्खलग्नन रहेको छ तथा यसको प्रन्तन्लन्प मन्त्रालयको
वेबसाइटमा अपलोड गररएको छ। www.parivesh.nic.in मा यसलाई हेना सन्कनेछ। मान्थ उन्ल्लन्खत कुरालाई
ध्यान रा्िै राज्य सरकारहरू, के न्त्र शान्सत क्षेर, प्रशासन एवमख सबै सम्बन्न्त्धतलाई यो न्ि्ी जारी भएको पन्त्ध्र
न्िनन्भर वन अन्धन्नयम (सरं क्षण), १९८० को प्रस्तान्वत सश
ं ोधनबारे यहााँहरूको न्टप्पणी एवमख सझु ाउ मलाई

साझा गना अनरु ोध गनाु भन्त्ने न्निेश प्राप्त भएको छ। यहााँहरूले आफ्ना न्टप्पणी fca.amendment@gov.in मा
बझु ाउन सक्नु हुनेछ। यो सिू ना मन्त्रालयका सक्षम प्रान्धकारीको अनमु ोिनपवू क
ा जारी गररएको हो।
भविीय
(सन्दीप शमाा)
सहायक वन महान्नरीक्षक
प्रन्तन्लन्प:
१. न्निेशक(प्रान्वन्धक), एनआइसीलाई यो पर मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गररन्िनू भन्त्ने अनरु ोधसन्हत।

िन सरं क्षण अविवनयम, १९८० को प्रस्तावित सश
ं ोिनसम्बन्िी परामशा पत्र

पयाािरण, िन एिं जलिायु पररितान मन्त्रालय
भारत सरकार
इवन्दरा पयाािरण भिन
जोरबाि मािा, नयााँ वदल्ली
अक्िोबर, २०२१

क. पृष्ठभूवम
१. वन (संरक्षण) अन्धन्नयम २५ अक्टोबर १९८० िेन्ख लागु गररएको हो। (यस उपरान्त्त यसलाई अन्धन्नयम
भन्ननेछ।) अन्धन्नयमको प्रस्तावनाअनसु ार यस अन्धन्नयमको उपयोग वनहरूको संरक्षण एवमख यससाँग सङ्खलग्नन
अन्त्य आनर्ु ाङ्खन्गक न्वर्यका लान्ग हुनेछ। संसिसामु यो न्वधेयक पेस गिाा (न्वधेयक सङ्ख्या -१९८० को २०१)
अनसु ार यसका उद्देश्य र कारणहरूलाई यस प्रकार प्रस्ततु गररएको न्थयो -

उद्देश्य एवम् कारणहरुको वववरण
१. वन ववनाशले वातावरणीय असन्तल
ु न वनम्त्याउँदछ जसको पररणामस्वरूप पयाावरणको वस्िवत विग्रने
गछा । देशमा व्यापक रूपमा वन ववनाश भइरहेको हुनाले यो ठुलो विन्ताको कारण िनेको छ।
२ ित्दो वन ववनाशला रोश्ने उद्देश्यले राशापवत ारा वमवत.२५ अश्टोिर, १९८० का वदन वन )सक्षरंण(
अध्यादेश जारी गररएको वियो। यस अध्यादेश ारा सक्षरवंत वनहरूला सक्षरवंत श्रेणीिाट हटाउनका लावग एवम्
वन अवतररक्त अन्य उद्देश्यहरूला परु ा गना वनभवू मको उपयोगका लावग के न्र सरकारको पवू ा अनमु ोदनला
अवनवाया िनाइएको वियो। यस खाले अनमु ोदन प्रदान गने ववषयमा के न्र सरकारला सझु ाउ वदनाका वनवम्तत एउटा
सल्लाहकार सवमवत गठन गने प्रावधान पवन यस अध्यादेशले जारी गरे को वियो।
३. यस ववधेयकको उद्देश्य मावि उल्लेख गररएको अध्यादेशला प्रवतस्िावपत गनाु हो।
२. सनख १९८८ मा यस अध्यािेशको सश
ं ोधन गररएको न्थयो। १९८८ मा गररएको संशोधनपन्छ आजका न्मन्तमा
यस अन्धन्नयमलाई सङ्खलग्ननकका रूपमा रान्खएको छ।
३. राज्य सरकार, के न्त्र शान्सत क्षेर एवमख के न्त्र सरकारद्वारा १२.१२.१९९६ सम्म यस अन्धन्नयमका
प्रावधानहरूको उपयोग के वल भारतीय वन अन्धन्नयम, १९२७ अथवा कुनै पन्न स्थानीय काननु द्वारा सन्ू ित
वनलगायत वन न्वभागको प्रबन्त्धन न्नयन्त्रणमा रहेका वनहरूको सम्बन्त्धमा गररने सामान्त्य िलन न्थयो। टी एन
गोिावमान न्थरुमलपाि न्वरुद्ध भारत सङ्खघ र अन्त्यका सन्त्िभाको ररट आवेिन स (न्सन्भल)ङ्ख्या २०२/१९९५ का
सम्बन्त्धमा न्मन्त १२.१२.१९९६ का न्िन पाररत आफ्नो न्नणायमा माननीय सवोच्ि अिालतद्वारा अन्धन्नयमको
प्रायोन्गक क्षेर स्पष्ट गरे पन्छ अन्धन्नयमका प्रावधानहरू न्नम्नन्लन्खत क्षेरमा लागु भएका न्थए –

अ. जस्तोसक
ु ै प्रकारको स्वान्मत्व, स्वीकृ न्त एवमख वगीकरण भए पन्न कुनै पन्न सरकारी अन्भलेखमा वनका रूपमा
अन्भन्लन्खत सबै क्षेरहरू। यसमा जनु सक
ाु भएका छन;ख
ु ै ऐनद्वारा वन भनेर सन्ू ित क्षेरहरू अन्त्तभक्त
आ. मान्थ उल्लेख गररएको उपअनच्ु छे ि (अ)-मा अन्त्तभाक्त
ु क्षेरबाहेक अन्त्य सबै क्षेर अन्न वनको कोशगत
अथाअनरू
ु पका सबै क्षेरहरू;
इ. माननीय सवोच्ि न्त्यायालयद्वारा १२.१२. १९९६ का न्िन न्िइएको आिेशबमोन्जम गठन गररएको न्वशेर्ज्ञ
सन्मन्तद्वारा वन भनेर सन्ू ित गररएका अन्न तिनसु ार सन १९९७ मा सवोच्ि न्त्यायालयमा िताा गररएको वकपरमा
उल्लेख भएका सबै क्षेरहरू;
राज्य सरकारले पन्न प्रत्येक राज्यमा न्वशेर्ज्ञ सन्मन्तद्वारा वन भनेर ठम्याएका अन्त्य सबै क्षेरहरूमा अन्न
वन शब्िको कोशगत अथामा पने खाले सबै भन्ू ममान्थ अन्धन्नयमका प्रावधानहरू लागु गना थालेका न्थए। वनेतर
भन्ू ममा वृक्षारोपणका लान्ग यो अन्धन्नयम लागु हुन्त्छ भन्त्ने उद्देश्यले पन्न मान्थ उल्लेख गररएको अिालतको
आिेशको व्या्या गररएको न्थयो।
४. यस अन्धन्नयमका प्रावधानअनसु ार राज्य सरकार अथवा के न्त्र शान्सत क्षेरका प्रशासनले कुनै पन्न वनभन्ू मको
पररवतान, अनारक्षण अथवा पट्टा आवन्त्टन गना अन्घ के न्त्र सरकारको पवू ा अनमु ोिन प्राप्त गना अन्नवाया छ।

ख. परामशाका विषयहरू
१. अन्हलेका सन्त्िभामा सरकारी वनभन्ू म (िाहे अन्धसन्ू ित होसख वा अनन्धसन्ू ित) अन्न त्यस्ता क्षेर जनु सरकारी
अन्भलेखमा लेखाङ्खन्कत छनख ती जम्मै यस अन्धन्नयमको सीमान्भर पनेछ। त्यसबाहेक स्थानीय पररभान्र्त
मानिण्डका आधारमा वन मान्नएका त्यस्ता जन्मन जसमा वनस्पन्तहरू छनख न्तनका स्वान्मत्व तथा वगीकरण
जेजस्तै होसख ती पन्न यस अन्धन्नयमको प्रावधानन्भर पनेछ। त्यस्ता जन्मनहरूको पन्हिान के ही सीमासम्म
व्यन्क्तन्नष्ठ अन्न यादृन्च्छक ढङ्खगमा गररनेछ। यसले संन्िग्नधता न्नम्त्याउाँिछ अन्न न्वशेर् गरी न्नजी रूपमा व्यन्क्त
तथा सङ्खगठनहरूले यसबारे गनु ासो र प्रन्तरोध गरे का छन।ख कुनै पन्न न्नजी क्षेरलाई वन मान्त्िा आफ्नो जन्मनमा गैर
वन्त्य कायाकलाप गने व्यन्क्तको अन्धकार प्रन्तबन्न्त्धत हुन्त्छ। धेरजसो सन्त्िभामा जन्मन प्रयोगको प्रस्तान्वत
पररवतानलाई सरकारले अन्धन्नयमको प्रावधान समेत मान्त्िनै । यन्ि त्यो स्वीकार गररयो भने पन्न जन्मन मान्लकले
आफ्नै जन्मनलाई गैर वन्त्य प्रयोजनका लान्ग प्रयोग गना समतल्ु य गैर वनभन्ू म तथा क्षन्तपन्ू ताका अन्त्य कर न्तनापु ने

हुन्त्छ। जसका कारण वृक्षारोपण सम्भव भएका न्नजी जन्मनलाई पन्न वनस्पन्तरन्हत रा्ने प्रवृन्िको न्वकास
न्वकास भएको छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर यस अन्धन्नयमको प्रयोग क्षेरलाई वस्तन्ु नष्ठ ढङ्खगमा पररभान्र्त
गना अन्त आवश्यक अनभु व गररएको छ।
२. यस अन्धन्नयमको प्रयोगद्वारा प्रभान्वत हुने रे लमागा, राजमागाजस्ता मागा न्नमााणको अन्धकारबारे भारतीय
रे लमागा मन्त्रालय, सडकमागा, पररवहन तथा राजमागा मन्त्रालय आन्िमा िरम गनु ासो रहेको छ। यी सङ्खगठनहरूले
न्वशेर्तः रे लमागा अन्न सडकमागा बनाउने उक्त अन्धकार सनख १९८० भन्त्िा अन्घ नै औपिाररक रूपमा प्राप्त गरे को
हो भन्त्ने िाबी गररन्त्छ। उक्त सङ्खगठनहरूले मागा न्नमााणका लान्ग जन्मनका के ही भाग सनख १९८० अन्घ नै
अन्धग्रहण गरे का न्थए भने रहल अन्धगृन्हत भागहरू भन्वष्यमा मागा न्नमााण तथा न्वस्तार गने उद्देश्यले त्यसै
छान्डएका न्थए। रहल अन्धगृन्हत जन्मनमा रुख अन्न वनहरू त्यसै छान्डएका न्थए (सनख १९८० भन्त्िा अन्घ) तथा
बााँझा क्षेरमा सरकारका न्वन्भन्त्न योजनाअनसु ार वृक्षारोपण गररएको न्थयो। त्यस्ता अन्धगृन्हत जन्मनमा रोन्पएका
न्बरुवाहरूको सरु क्षा सन्ु नन्ित गना कन्तपय ठाउाँमा त्यस्ता जन्मनलाई सरं न्क्षत वनका रूपमा अन्धसन्ू ित गररएको
न्थयो। यो अन्धन्नयम लागु भए पन्छ तथा सम्माननीय उच्ितम न्त्यायलयद्वारा यसको प्रयोग क्षेरबारे जारी गररएको
स्पष्टीकरणपन्छ त्यस्ता जम्मै जन्मनलाई गैर वन्त्य कायाकलापका लान्ग प्रयोग गना सरकारबाट पवू ा अनमु ोिन प्राप्त
गनापु छा । ती जन्मन सरुु मा गैर वन्त्य प्रयोजनका न्नन्म्त नै अन्धग्रहण गररएको भए तापन्न अन्हले आएर ती जन्मनका
भन्ू मधारक न्नकाय (रे ल, एनएिएआई, न्पडब्ल्यडु ी आन्ि)–ले अन्धन्नयमअनसु ार अनमु ोिन मार प्राप्त नगरे र नेट
वतामान मल्ू य (NPV), प्रन्तपरू क वनीकरण (Compensatory Afforestration) जस्ता क्षन्तपन्ू ता कर पन्न न्तना
आवश्यक छ। अन्हले उक्त मन्त्रालयहरू २५.१०.१९८० भन्त्िा अन्घ अन्धग्रहण गररएका उक्त जन्मनलाई यस
अन्धन्नयमको पररन्धबाट मक्त
ु गना िाहन्त्छ।
३(i). एउटा तथ्य के पन्न छ भने एउटा उष्णकन्टबन्त्ध (tropical) िेश भएका कारण भारतका जन्मनमा स्वतः
स्फूता रूपमा जङ्खगली वनस्पन्तहरू उन्ब्जन्त्छ जसलाई यन्ि त्यन्तकै बढखन न्िइयो भने कालान्त्तरमा ती वनस्पन्त
जङ्खगलकै रूपमा िेखापछा न।ख त्यस्ता अन्नयन्न्त्रत जन्मनलाई शब्िकोशले ‘मान्नत वन (Deemed Forest)’को
संज्ञा न्िएको छ। त्यस्ता जन्मनहरूले पन्न यस अन्धन्नयमको प्रावधानलाई आकन्र्ात गरररहने िेन्खन्त्छ। यसैले
साधरणतः मान्त्छेहरू आफ्ना जन्मनमा रुखजस्ता वनस्पन्त उब्जाउन िाहाँिनै न।ख

(ii) रान्ष्िय वन योजना, १९८८ -ले िेशका एक न्तहाई क्षेरलाई वन अन्न रुखद्वारा ढाक्ने लक्ष्य राखेको न्थयो तर
जनु गन्तमा िेशमा वृक्षारोपण भइरहेको छ त्यो सन्त्तोर्प्रि छै न। अन्हले िेशमा वन तथा रुखद्वारा ढान्कएको
भौगोन्लक क्षेर लगभग २४.५६% छ अन्न त्यसलाई बढाउन नसक्ने व्यावहाररक सीमाहरू पन्न छन।ख यसै कारण
जन्तसक्िो धेरै गैर वनभन्ू महरू (न्नजी स्वान्मत्व भएका जन्मन समेत)-लाई पाररन्स्थन्तकीय, अथातन्त्रीय अन्न
पयाावरणीय लाभका लान्ग रुखद्वारा ढाक्न आवश्यक छ।
(iii) रान्ष्िय न्नधााररत योगिान (National Determined Contribution) –को लक्ष्य अनसु ार सनख २०३०
सम्म िेशमा २.५ -३.० न्बन्लयन टन काबान डाइअक्साइडको काबान न्सन्त्क बनाउने अन्न न्विेशबाट आयात गररने
लगभग ४५ हजार करोड रुन्पयााँको काठ तथा काठन्नन्मात सामानहरूको आयात घटाउन पन्न सरकारी वनबाहेक
अन्त्य सम्भान्वत जन्मनहरूमा वृक्षारोपण अन्न वनीकरण गना आवश्यक भएको छ। उक्त कुरो सन्ु नन्ित गना न्नजी
तथा गैर वनभन्ू ममा रुख रोन्पयो भने यस अन्धन्नयमको प्रावधान आकन्र्ात हुन्त्छ भन्त्ने आशङ्खका मान्त्छेहरूबाट
हटाउन जरुरी छ।
४. भारतमा वनका न्वन्भन्त्न भन्ू म अन्भलेख छन।ख कन्तपय राजस्व अन्न वन अन्भलेखहरूमा एउटै भन्ू मका न्वपरीत
प्रन्वन्ष्टहरू पाइन्त्छन।ख यसबाट गलत व्या्या अन्न न्ववाि उन्ब्जने सम्भावना िेन्खन्त्छ। यसैले त्यसबारे तथा न्तनमा
अन्धन्नयमको प्रयोज्यताबारे स्पष्टताको आवश्यकता छ। राजस्व अन्भलेखहरूमा जन्मनको मान्लक अन्न वन तथा
भन्ू मको प्रकृ न्त कस्तो हो भन्त्ने कुरो वैधान्नक रूपले िशााउनु पछा । वन्त्य कायाकलापलाई प्रोत्सान्हत गना गैर
वनभन्ू ममा १२.१२. १९९६ पन्छ गररएका वृक्षारोपण, वनीकरण आन्िबारे लेखाङ्खन्कत राजस्व अन्भलेखलाई यस
अन्धन्नयमको पररन्धबाट बान्हर रा्नपु छा (कृ न्र् वान्नकी अन्न अन्त्य वृक्षारोपण व्यवस्थासन्हत) भन्त्ने कुरो
दृढतापवू क
ा अनभु व गररएको छ।
५. धेरैवटा सडक अन्न रे लमागाका न्कनारमा पट्टीयक्त
ु वृक्षारोपण गररएको छ अन्न न्तनलाई वन भनेर अन्धसन्ू ित
गररएको छ। सबै जन्मनका धेरजसो क्षेरमा सडक/रे ल न्कनारमा हुनपु ने सन्ु वधा/बस्तीहरू न्वकन्सत गररएका छनख।
यी सन्ु वधाहरू (न्नजी अन्न सरकारी िवु )ै सडक/रे लमागासम्म पग्नु नपु छा अन्न सडक/रे लमागासाँगै ती अन्धसन्ू ित वन
क्षेरसम्म पन्न पग्नु नपु छा । वनभन्ू ममा गररएको गैर वन्त्य गन्तन्वन्ध भएका कारण यसका लान्ग के न्त्र सरकारको पवू ा
अनमु ोिन आवश्यक छ। यस कायाका लान्ग लगभग ०.०५ हेक्टेयर वनभन्ू मको आवश्यकता छ। त्यहााँका न्नवासी

तथा व्यवसायीहरूको समस्या कम गना यस्ता प्रत्येक कायाका लान्ग ०.०५ हेक्टेयरसम्मको छुटको अनमु न्त न्िन
सन्कन्त्छ भन्त्ने मन्त्रालयको न्विार छ।
६. अन्धन्नयमका वतामान प्रावधान न्नयामक छनख अन्न ती न्नर्ेधात्मक छै नन।ख यसैले त्यस्ता क्षेर जसलाई न्तनका
न्वन्शष्टता अन्न उच्ि पररदृश्य एकीकृ त मल्ू यका कारण उच्ि स्तरको सरु क्षा िान्हन्त्छ न्तनलाई गैर वान्नकी
उपयोगका न्नन्म्त प्रन्तबन्न्त्धत गररने अन्धन्नयममा कुनै प्रावधान छै न। प्राकृ न्तक संसाधनहरूको संरक्षण, सरु क्षा
अन्न न्वकासका लान्ग बन्नएका नीन्त अन्न कायाक्रमहरूले बिन्ख लाँिो पाररन्स्थन्तक, सामान्जक अन्न आन्थाक
वातावरणसाँग जझ्ु न पररवतानकारी हेरफे र िेखक
े ो छ। यस्ता गन्तशील पररवतानलाई सम्बोधन गिै एउटा न्वन्शष्ट
समयावन्धका लान्ग समृद्ध पाररन्स्थन्तक मल्ू य प्रिन्शात गने के ही प्रािीन वनलाई न्जउाँिो रा्न यस
अन्धन्नयमअन्त्तगात एउटा सक्षम प्रावधान सरुु गने न्विार मन्त्रालयले गरररहेको छ।
७. हाम्रा िेशका सीमालाई अक्षण्ु ण रा्न तथा िेशको सम्प्रभतु ा कायम रा्न अन्त्तराान्ष्िय सीमा क्षेरमा
पवू ााधारहरूको न्वकास गना जरुरी छ। वनभन्ू मको गैर वान्नकी उपयोग गना अनमु ोिन प्राप्त गने वतामान पररदृश्य हेिाा
के िेन्खन्त्छ भने यस प्रन्क्रयाका कारण धेरैपल्ट रान्ष्िय महत्त्वयक्त
ु रणनैन्तक अन्न सरु क्षा पररयोजना सम्पन्त्न गना
न्ढल्याइाँ हुन्त्छ जसले गिाा महत्त्वपणू ा स्थानहरूमा यस प्रकारका पवू ााधार न्नमााण गने कायामा बाधा पग्नु िछ। के यस्ता
पररयोजनाहरूलाई अन्धन्नयमको प्रावधानअन्त्तगात के न्त्र सरकारबाट पवू ा अनमु ोिन प्राप्त गने प्रन्क्रयामा छुट
न्िनपु छा अन्न न्नन्ित समयावन्धमा परु ा गनापु ने रणनैन्तक अन्न सरु क्षा पररयोजनाहरूको कायाान्त्वयनका लान्ग
राज्यलाई वनभन्ू मको गैर वान्नकी उपयोगको अनमु न्त न्िनपु छा ।
८. कुन कुरो ध्यानमा रा्नपु छा भने उत्खनन पट्टाका मान्मलामा अन्धन्नयमको उपधारा २(ii) अन्न २ (iii)-लाई
साँगै लागु गिाा धेरै सन्त्िभामा ्रमम न्सजाना हुन्त्छ। उपधारा २(iii) –मा पट्टा आवन्त्टनको प्रावधान छ भने उपधारा २
(ii)-मा गैर वान्नकी उद्देश्यका लान्ग वनभन्ू म उपयोगको प्रावधान छ। उपधारा २(iii) अन्त्तगात अनमु न्तका
प्रावधानअनसु ार वनभन्ू मका लान्ग के वल एनन्पभी (NPV) न्तनापु छा । यसबाहेक यस प्रकारको अनमु न्तबारे न्विार
गने प्रन्क्रयामा उन्ित पररश्रमको सम्भावना कम रहन्त्छ। अकाान्तर उपधारा २(ii) अन्त्तगात अनमु न्तका लान्ग न्नणाय
समथान प्रणाली अन्न न्नयम तथा न्िशान्निेशमा न्नधााररत न्वन्भन्त्न पद्धन्त अन्न के ही अिालती आिेशको अनसु रण
गिै प्रस्तावको अन्त न्वस्तृत जााँि गररन्त्छ। वनको एनन्पभीबाहेक प्रन्तपरू क वनीकरण (न्सए) धन, न्सए भन्ू म, सरु क्षा
क्षेर वृक्षारोपण जस्ता प्रन्तपरू क शल्ु क न्तनापु छा । यसरी एउटा उत्खनन पट्टाधारीले उपधारा २(iii) अन्त्तगात अनमु न्त

न्लन सक्छ अन्न के वल एनन्पभीको पैसा न्तरे र वन क्षेरको एउटा ठुलो भाग न्लन सक्छ। कुन कुरो पन्न स्पष्ट छै न
भने उपधारा २(iii) अन्त्तगात न्िइने यस प्रकारको अनमु न्तलाई ‘वन स्वीकृ न्त’ मान्ननेछ न्क मान्नने छै न? अन्न
उपधारा २(iii) अन्त्तगात अनमु न्त न्लइएको तर उपधारा २(ii) मा िान्हाँ आवेिन पन्न नगररएको न्वर्म
पररन्स्थन्तमा पयाावरण (संरक्षण) अन्धन्नयम, १९८६ अन्त्तगात न्िइने ‘पयाावरण स्वीकृ न्त’ माननीय सवोच्ि
न्त्यायालयद्वारा स्वीकाया हुन्त्छ न्क हुिाँ नै ? सरुु मा उपधारा २ (iii)-लाई उत्खनन पट्टा (जसको उद्देश्य जन्मन भत्काउनु
अन्न सपाट पानाु हुन्त्छ)-का साटो वृक्षारोपणजस्ता प्रयोजनका लान्ग न्लइने पट्टाका लान्ग लागु गररन्त्थ्यो (जसको
उद्देश्य जन्मन भत्काउनु अन्न सपाट पानाु हुिाँ नै ) तर पन्छ उपधारा २ (iii)-लाई उत्खनन अन्न अन्त्य प्रकारका
पट्टाका लान्ग पन्न लागु गररयो। यसै कारण अन्धन्नयमबाट उपधारा २(iii)-लाई हटाउने प्रस्ताव गररएको हो अन्न
के स्पष्ट गररन्त्छ भने उपधारा २(ii)-लाई गैर वान्नकी उद्देश्यका लान्ग उपयोग गने हेतल
ु े न्लइने कुनै पन्न प्रकारका
पट्टाका न्नन्म्त प्रयोग गना सन्कन्त्छ।
९. एक्सटेन्त्डेड ररि न्िन्लङ् (इआरडी) जस्ता नयााँ प्रौद्योन्गकीहरू आइरहेका छनख जनु वनभन्ू मको गन्हरा तलबाट
तेल अन्न प्राकृ न्तक ग्नयास खोजेर न्नकाल्न सक्षम छ। यो त्यस्तो प्रौद्योन्गकी हो जसले वनभन्ू ममा वन बढाउन
सहयोग गने माटो अन्न जलभृतलाई प्रभान्वत नगरी न्िन्लङ् प्वाल मार बनाउाँछ। मन्त्रालयले के मान्त्छ भने यस्ता
तकन्नकको उपयोग पयाावरण अनक
ु ू ल छ अन्न यसैले यसलाई अन्धन्नयमको पररन्धबाट बान्हर रा्नपु छा ।
१०. राज्यको न्वन्शष्ट न्नजी वन अन्धन्नयमअन्त्तगात पने न्नजी जन्मनका धनीहरूको न्परमकाालाई ध्यानमा रा्िै
अथवा सवोच्ि न्त्यायलयद्वारा न्िनाङ्खक १२मा जारी अन्धस १९९६.१२.ूूिनाले वन्त्य क्षेरबारे जनाए बमोन्जम
वन सरं क्षण ऐन लागु गररएको छ। यस ऐनअनसु ार यस्ता जन्मनका धनीहरूलाई ती न्वन्शष्ट क्षेरमा वन सरं क्षण हेतु
अन्न आवासीय प्रयोजनाथा २५० वगा न्मटरन्भर पवू ााधार न्नमााण गने छुट प्रिान गररएको छ।
११. अन्धन्नयमको खण्ड २ मा न्नन्हत उपधाराअनसु ार गैर वान्नकी उपयोग क्षेरको व्या्या गररएको छ जसद्वारा
गैर वान्नकी न्क्रयाकलाप कुन हो र कुन होइन भन्त्ने बारे जनाइएको छ। कस्ता न्क्रयाकलापहरू वन तथा वन्त्य प्राणी
संरक्षण वान्नकी उपयोगमा पछा र कुन िान्हाँ पिैन भन्त्ने न्वर्यमा धारा २ को उपधारा (ii) ले प्रष्ट पारे को छ। यस
धाराअनसु ार न्िन्डया घरवान्नकी प्रयोगअन्त्तगात रान्खने छै न। सफारी न्नमााण तथा झोडा बााँध्ने कायाहरूलाई गैर ,
१२. गैर वान्नकी प्रयोगका लान्ग प्रिान गररने भभू ागको क्षन्तपन्ु ता तथा कर न्तररनु पने न्नयम अन्नवाया गररएको छ
जसलाई गैर वान्नकी प्रोयोगमा उपयोग गररएको भभू ागले पररनैन्तक व्यवस्थालाई पाने घातको क्षन्तपन्ू ता होसख भन्त्ने

हेतु अन्नवाया रूपले लागु गरे को हो। कुनै पन्न न्तरोभारोलाई िईु गनु ा वृन्द्ध गने अथवा पट्टा नवीकरण गने क्रममा
िईु गनु ा कर भक्त
ु ानी गने कायालाई व्यवहाररक ठान्नने छै न।
१३. िण्डात्मक काननु लागु गिाा गिै पन्न यस काननु को उल्लङ्खघन गरे का घटनाहरू घन्टरहेको हुिाँ ा मन्त्रालयले
यसलाई अझ सशक्त र कडा िण्डात्मक काननु लागु गरे र उल्लङ्खघन गनेहरूलाई तह लगाउने न्नधो गरे को छ। यस
सन्त्िभामा अन्धन्नयमको खण्ड २-लाई िण्डनीय धाराका रूपमा लागु गने प्रस्ताव पाररत गरे को छ जसअन्त्तगात
काननु उल्लङ्खघन गनेलाई संज्ञये अपराधको मान्मलामा जमानी नपाइने गरी एक वर्ासम्मको कारावास रान्खने
प्रावधान छ। यसका साथै धारा ३ को लाई पन्न (क)िण्डनीय धाराका रूपमा लागु गररएकाले अन्नवाया रूपले
जररमाना भक्त
ु ान गररनु पने भएको छ जसलाई अन्घबाटै भएको क्षन्तपन्ु ताका न्नन्म्त प्रयोग गररने छ। यन्ि राज्य
सरकार तथा के न्त्र प्रशान्सत क्षेरले काननु उल्लङ्खघन गरे को खण्डमा क्षन्तपन्ू ताको भक्त
ु ान राज्य प्रन्तपरू क वनीकरण
कोर् व्यवस्थापन तथा योजना संस्थानमा होइन रान्ष्िय प्रन्तपरू क वनीकरण कोर् व्यवस्थापन तथा योजना
सस्ं थानमा गररनु पनेछ।
१४. वनभन्ू ममा वास्तन्वक गैर वान्नकी गन्तन्वन्धबारे न्विार गना वा प्रस्तान्वत गना अन्घ सवेक्षण अन्न जााँि
प्रन्क्रयाहरू छनख। वन्त्य क्षेरमा कन्तपय यस्ता कामहरू पन्न हुन्त्छनख जसको प्रभाव क्षन्णक मार भएकाले वन तथा
न्वन्वध जीवजन्त्तल
ु ाई क्षन्त नपऱ्ु याउने न्कन्समको हुन्त्छ। यसलाई के न्त्रीय काननु मा प्रमान्णत गना न्नकै लामो समय
लाग्नन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गनाका लान्ग न्वशेर् रूपले त्यस्ता गन्तन्वन्ध जसमा प्रभाव बोधगम्य हुिाँ नै
अन्धन्नयमका प्रावधान लागु हुन सक्िैन।

पररन्शष्ट

िन (सरं क्षण) अविवनयम, १९८०
(सनख १९८८-मा गररएको सश
ं ोधनसन्हत)
वनहरूको संरक्षणका लान्ग अन्न तीसाँग सम्बन्न्त्धत अथवा न्तनका सहायक वा आनर्ु ङ्खन्गक
न्वर्यहरूको उपबन्त्ध गनााका लान्ग अन्धन्नयम।
संसिद्वारा भारत गणराज्यको ३१औाँ वर्ामा न्नम्नन्लन्खत रूपमा यसलाई अन्धन्नयन्मत गररयोसख –

१. सवं क्षप्त शीषाक, विस्तार अवन प्रारम्भ –
(१) यस अन्धन्नयमलाई वन (संरक्षण) अन्धन्नयम, १९८० भन्त्न सन्कन्त्छ।
(२) यो जम्मू कश्मीर राज्यबाहेक सम्पणू ा भारतमा न्वस्ताररत हुन्त्छ।
(३) यसलाई २५ अक्टोबर १९८० िेन्ख लागु गररएको मान्ननेछ।

२. िनहरूको िैर आरक्षणमावि प्रवतबन्ि अििा िैर िन प्रयोजनका लावि िनभूवमको
उपयोिमावि प्रवतबन्िकुनै पन्न राज्यको हाल प्रभावमा रहेका कुनै अन्त्य काननु मा के ही कुरा समावेश गररएको भए तापन्न कुनै राज्य
सरकार अथवा अन्त्य प्रान्धकरणद्वारा के न्त्र सरकारबाट पवू ा अनमु ोिन प्राप्त आिेशबाहेक न्नम्नन्लन्खत
न्वर्यसम्बन्त्धी कुनै आिेश पाररत गररने छै न i. कुनै पन्न आरन्क्षत वन (राज्यमा लागु गररएको कुनै पन्न काननु ले ‘आरन्क्षत वन’ भनेर अथ्यााएको)
अथवा न्तनका कुनै पन्न भागलाई आरन्क्षत गररने छै न।
ii. कुनै वनभन्ू म अथवा न्तनका कुनै पन्न भागको उपयोग कुनै गैर वन प्रयोजनका लान्ग गना सन्कन्त्छ।

iii. कुनै वनभन्ू म वा न्तनका कुनै भागलाई पट्टाका रूपमा अथवा कुनै न्नजी व्यन्क्त तथा कुनै प्रान्धकरण,
न्नगम, न्नकाय अथवा कुनै अन्त्य सङ्खगठनलाई न्िन सन्कन्त्छ जनु सरकारको स्वान्मत्व, प्रबन्त्धन वा
न्नयन्त्रणमा छै न।
iv. कुनै पन्न वनभन्ू म अथवा न्तनका कुनै भागबाट ती रुखहरू हटाउन सन्कन्त्छ जनु त्यस भन्ू म वा भागमा
प्राकृ न्तक रूपले उब्जेका छन,ख न्तनको उपयोग पनू वानीकरणका लान्ग गना सन्कन्त्छ।
स्पष्टीकरण – यस धाराको प्रयोजनका लान्ग ‘गैर वन प्रयोजन’को अथा हो – कुनै वनभन्ू म तथा न्तनका भाग
न्नम्नन्लन्खत रूपमा भत्काउनु अन्न सपाट पानाु –
क. न्िया, कफी, मसला, रबर, ताड, तेल हुने रुख, बागवानीजन्त्य फसल तथा और्धीय रुख
न्बरुवाहरूको खेती।
ख. पनु वानीकरणबाहेक कुनै अन्त्य उद्देश्यप्रेररत कायाकलापहरू।
तर यसमा वन अन्न वन्त्यजीवहरूको सरं क्षण, न्वकास अन्न प्रबन्त्धनसाँग सम्बन्न्त्धत कुनै पन्न काया समान्वष्ट छै न
अथाातख िेकपोस्टको स्थापना, फायर लाइन, वायरलेस सञ्िार, बार, पल
ु अन्न सााँघ,ु बााँध, वाटरहोल, खोल्सा
न्िह्न, सीमा न्िह्न, पाइपलाइन अथवा कुनै समान उद्देश्यप्रेररत कायाहरू।

३. सल्लाहकार सवमवतको िठन –
के न्त्र सरकारले एउटा सन्मन्त गठन गना सक्छ जसमा सरकारलाई सल्लाह न्िनका लान्ग व्यन्क्तहरू त्यही
सङ्ख्यामा समान्वष्ट हुनेछनख जन्त उन्ित सन्म्झइनेछ –
i. धारा २ अन्त्तगात अनिु ानको अनमु ोिन; तथा,
ii. वनको संरक्षणसाँग सम्बन्न्त्धत कुनै अन्त्य मान्मला जनु के न्त्र सरकारद्वारा पठाइन सक्नेछ।

३. क. अविवनयमका प्राििानहरूको उल्लङ्घनका लावि दण्ड –
जस कसैले पन्न धारा २ का कुनै पन्न प्रावधानको उल्लङ्खघन गछा , उसलाई एउटा अवन्धका लान्ग साधारण
कारावासको िण्ड न्िन सन्कन्त्छ जसलाई पन्त्ध्र न्िनसम्म बढाउन सन्कन्त्छ।

३.ख. अविकारी तिा सरकारी विभािद्वारा िररएको अपराि –
१) जहााँ यस अन्धन्नयमअन्त्तगात कुनै अपराध गररएको छ –
अ. सरकारको कुनै पन्न न्वभाग, न्वभाग प्रमख
ु द्वारा; तथा,
आ. कुनै पन्न प्रान्धकरणद्वारा, प्रत्येक व्यन्क्त जो अपराध गररएको समय उपन्स्थत न्थयो, जो
त्यस समयको प्रत्यक्ष प्रभारी न्थयो अन्न जो प्रान्धकरणद्वारा गररएको त्यस अपराध अन्न
प्रान्धकरणकै न्जम्मावार व्यन्क्त न्थयो;
उनीहरूलाई अपराधको िोर्ी मान्ननेछ अन्न अन्न उनीहरू न्वरुद्ध कारवाही गना सन्कन्त्छ अन्न तिनसु ार
िन्ण्डत गना सन्कन्त्छ यस उपधारामा न्नन्हत कुनै पन्न न्वभाग प्रमख
ु वा खण्ड (आ)-मा उल्लेख गररएका कुनै पन्न
व्यन्क्तलाई कुनै पन्न िण्डको भागीिार बनाइने छै न, यन्ि त्यो अपराध उसको जानकारीन्बना नै
गररएको अथवा उसले त्यस अपराधलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरे को न्थयो भन्त्ने प्रमान्णत हुन्त्छ
भने।
२. उपधारा (१)-मा न्नन्हत कुनै पन्न कुरा हुिाँ ाहुिाँ ै पन्न जहााँ अन्धन्नयमअन्त्तगात िण्डनीय अपराध
सरकारको एउटा न्वभाग वा उपधारा (१)-को खण्ड (आ)-मा न्नन्िाष्ट कुनै प्रान्धकरणद्वारा गररएको छ
अन्न अपराध सहमन्त अन्न न्मन्लजल
ु ी गररएको प्रमान्णत हुन्त्छ वा न्वभाग प्रमख
ु बाहेक कुनै पन्न
अन्धकारीका तफा बाट कुनै पन्न उपेक्षाका कारण गररएको हो वा कुनै पन्न प्रान्धकरणका मान्मलामा खण्ड
(आ) –मा न्नन्िाष्ट व्यन्क्तहरूबाहेक उपधारा (१)–को खण्ड (आ) अनसु ार कुनै अन्त्य व्यन्क्त, यस्ता
अन्धकारी वा व्यन्क्तलाई पन्न त्यस अपराधको िोर्ी मान्ननेछ अन्न उनीहरू न्वरुद्ध कारवाही गना सन्कन्त्छ
अन्न तिनसु ार िन्ण्डत गना सन्कन्त्छ।

४. वनयम बनाउने शवि –
१) राजपरको अन्धसिू नानसु ार के न्त्र सरकारले यस अन्धन्नयमका प्रावधान लागु गनााका लान्ग न्नयम
बनाउन सक्छ।

२) यस अन्धन्नयमअन्त्तगात बनाइएका प्रत्येक न्नयमलाई, यो बन्नए पन्छ जन्त सक्िो िााँडो िईु वटै
संसिमा एउटा सर वा िईु वा िईु भन्त्िा धेर क्रन्मक सर िन्लरहेको बेला कुल ३० न्िनका लान्ग रान्खनेछ।
यन्ि सरको तरुु न्त्त पन्छ वा पवू ोक्त क्रन्मक सर सन्कन अन्घ िवु ै सिनले न्नयममा कुनै संशोधन गनापु छा
अथवा यी न्नयम बनाउनु हुिाँ नै भन्त्छ भने ती न्नयम संशोन्धत रूपमा मार लागु हुनेछ अथवा लागु हुने
छै न। यद्यन्प यस्तो सश
ं ोधन वा न्वलोपन त्यस न्नयमअन्त्तगात पन्हलेबाटै गररएको कुनै पन्न न्वर्यको
वैधतामान्थ प्रन्तकूल प्रभाव नपारी हुनेछ।

५. वनरसन अवन बचत –
१) वन (संरक्षण) अध्यािेश, १९८०-लाई यसरी प्रन्तस्थान्पत गररन्त्छ।
२) यसरी न्नरसन हुिाँ ा हुिाँ ै पन्न उक्त अध्यािेशका प्रावधानअन्त्तगात गररएका के ही पन्न अथवा गररएका
कुनै पन्न काया यस अन्धन्नयमसाँग सम्बन्न्त्धत प्रावधानअन्त्तगात गररएको मान्ननेछ।
-----

