
 राष्ट्रिय वन 

राष्ट्रिय वन भन्नाले ननजी वन बाहेक नेपाल अधिराज्य भभत्रको वन भिमाना लगाइएको वा  

नलगाइएको िब ैवन िम्झन ुपर्दछ र िो शब्र्ले वनले घेररएको वा वनको छेउछाउमा  

रहेको पर्ती वा ऐलानी जग्गा र्तथा वनभभत्र रहेका बाटो, पोखरी, र्ताल वा खोलानाला र बगर  

िमेर्तलाई जनाउँछ । राष्ट्रिय वनलाई पनन ननम्न भागमा बाँडिएको छ ः  

   १.१.१ िरकारद्वारा व्यवष्ट्थथर्त वन  

िरकारद्वारा व्यवष्ट्थथर्त वन भन्नाले नेपाल िरकारद्वारा वन ववकाि लगायर्त अन्य क्रियाकलाप  

गनदको लाधग थवीकृर्त कायदयोजना अनिुार व्यवथथापन गररएको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँर्छ ।  

राष्ट्रिय वनमा रहेका वन परै्ावारहरुको थवाभमत्व नेपाल िरकारमा रहन्छ । 

 १.१.२ िंरक्षिर्त वन  

िंरक्षिर्त वन भन्नाले ववशेष वार्तावरणीय, वजै्ञाननक वा िांथकृनर्तक महत्वको ठानी नेपाल  

िरकारले यो ऐन बमोष्ट्जम िंरक्षिर्त वनको रुपमा घोवषर्त गरेको राष्ट्रिय वन िम्झन ुपछद । 

१.१.३ िामुर्ानयक वन  

िामुर्ानयक वन भन्नाले िामूहहक हहर्तको लाधग वनको ववकाि, िंरिण र उपयोग  

र व्यवथथापन गनद थथाननय उपभोर्तmःा िमुहलाई िुष्ट्म्पएको राष्ट्रिय वन िम्झन ुपछद  

१.१.४ कबभुलयर्ती वन 

कबभुलयर्ती वन भन्नाले र्तपभिलमा उल्लेखखर्त उद्रे्श्यहरुको लाधग प्रचभलर्त काननू बमोष्ट्जम  

थथावपर्त कुन ैिंथथा, वन परै्ावारमा आिाररर्त उद्योग वा िमुर्ायलाई प्रर्ान गररएको राष्ट्रिय  

वन िम्झन ुपछद । 

 वन परै्ावारमा आिाररर्त उद्योगहरुलाई आवश्यक पने कच्चा पर्ाथद उत्पार्न गनद, 
 ,बिृारोपण गरी वन परै्ावारको उत्पार्नमा अभभवदृ्धि गरी बबिी ववर्तरण गनद वा उपयोग गनद, 
 वनको िंरिण र ववकाि हुने गरी कृवष वन बाली कायद िञ्चालन गनद, 
 वनको िंरिण र ववकाि हुने गरी कीट, पर्तङ्ग र्तथा वन्यजन्र्तुको फामद िञ्चालन गनद । 
 गररवीको रेखामूनन रहेका जनर्ताको गररवी न्यनूनकरण गनद वनको िंरिण र ववकाश हुने  

        गरर र्तोक्रकए बमोष्ट्जम आय आजदन हुने कायदिम िंचालन गनद । 

    

 



१.१.५ िाझेर्ारी वन 

िाझेर्ारी वन भन्नाले ष्ट्जल्ला वन कायादलय, थथानीय ननकाय र उपभोक्र्ताको िाझेर्ारीमा  

व्यवथथापन गररने राष्ट्रिय वनको कुन ैभाग िम्झन ुपछद । नेपाल िरकारले रे्हायका  

उद्रे्श्यहरुको लाधग िरकारद्वारा व्यवष्ट्थथर्त वनको कुन ैभागलाई ष्ट्जल्ला वन कायादलय, थथानीय  

ननकाय र वन उपभोक्र्ताको िाझेर्ारीमा र्तोक्रकए बमोष्ट्जम व्यवथथापन गनद िक्नेछ । 

 वनको ववकाि र हर्गो व्यवथथापन गरी थथानीय र्तथा राष्ट्रिय अथदर्तन्त्रमा टेवा प¥ुयाउन, 

 वन िेत्रवाट टाढा रहेका उपभोक्र्तालाई वन िंरिणको कायदमा िहभागी गराइ त्यथर्ता  

        उपभोग्ताक्र्तालाई वन परै्ावार आपनूर्त दको व्यवथथा गनद, 

 वन िेत्रको उत्पार्कत्वमा अभभवदृ्धि गनद, 
 जवैवक वववविर्ता र्तथा जलािार िेत्रको िंरिण र िम्बद्र्िन गनद, 
 थथानीय जनर्ताको ष्ट्जववकोपाजदनमा िुिार ल्याउन । 

 १.१.३ िामुर्ानयक वन 

िामुर्ानयक वन भन्नाले िामूहहक हहर्तको लाधग वनको ववकाि, िंरिण  उपयोग  

र व्यवथथापन गनद थथाननय उपभोर्तmfको िमुहलाई िुष्ट्म्पएको राष्ट्रिय वन िम्झन ुपछद । 


