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निजी वि जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐि, २०१३ 

 

 

लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

२०१३।१०।१२ 

 

संशोधि गिे ऐि          प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 

गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल  
कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६           २०६६।१०।७  
 

 

२०१३ सालको ऐि िं. १८ 

................. 
निजी वि जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गिे ऐि 

 

वि जङ्गल राष्ट्रिय धिको एक आवश्यक भाग भएको हिुाले राष्ट्रिय धि िाश हिुबाट 
रोक्ि र देश िथा जििाको ष्ट्रहिका लानग उत्तमरुपले वि जङ्गलको संरक्षण व्यवस्था िथा 
उपयोग गिनको निनमत्त निजी वि जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गिन आवश्यक भएकोले,  श्री ५ 
महाराजानधराजबाट मन्त्न्त्रमण्डलका सल्लाह अिसुार यो ऐि बिाई जारी गररबक्सेकोछ । 

 

१. संन्त्क्षप्त िाम, ष्ट्रवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “निजी वि जङ्गल राष्ट्रियकरण 
ऐि, २०१३” रहेकोछ । 

(२) यो ऐि िेपाल राज्यभर िरुुन्त्ि लागू हिेुछ । 

 

२. निजी विको निधानरण : (१) यस ऐिको िात्पयनको लानग निजी वि जङ्गल भन्नाले यो ऐि 
प्रारम्भ हिु ुअगावै पूरा वा केही अंशमा राज्यका (रेवेन्त्यू) माफी भई वा व्यन्त्ि ष्ट्रवशेषले 
कुिै िवरबाट आफ्ि ुहक गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमीिमा भएका 
वि जङ्गल र सो वि जङ्गल सीमािा नभरको पनिन जमीिलाई समेि सम्झिपुछन । 

  िर, 
(क) आवादी जग्गा जमीिमा बीच बीचको फाटफुट रुखहरु वा घर 

कम्पाउण्ड नभर वा फरक रहेका फलफूलका बगैंचा र सो नभरका 
अरुरुख वि जङ्गल मानििेछैि । 

                                                 


   यो ऐि संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देन्त्ख लागू भएको । 

     गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्त्झष्ट्रकएको । 
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(ख) उपत्यका र पहाडमा २५ रोपिीसम्म र िराईमा ५ नबगाहासम्म 
जग्गा जमीिमा कसैले आफ्िै मेहििबाट रुख लगाई पालेको भए 
त्यस्िा रुखहरु वि जङ्गल मानििेछैि । 

(२) निजी वि जङ्गलमा कुिै जग्गा जमीि पछन वा कुिै जग्गा जमीिमा निजी 
वि जङ्गल पछन भन्ने वा सो वि जङ्गलको सीमािा वा क्षेरफल यो हो भन्ने वा निजी वि 
जङ्गल हो वा होइि भन्ने कुरामा कुिै प्रश्न उठेमा सो कुरा िेपाल सरकारले त्यस 
कामका निनमत्त मकुरर गरेका अनधकृिद्वारा निणनय हिेुछ । 

(३) उपदफा (२) अन्त्िगनि मकुरर भएका अनधकृिको निणनयमा न्त्चत्त िबझेुका 
व्यन्त्िले ३५ ददि नभरै िेपाल सरकारमा पिुरावेदि गिन सक्िेछ, त्यस्िो पिुरावेदि ददिे 
अनधकार फरेष्ट अनधकृिको पनि सरुन्त्क्षि रहिेछ । 

(४) त्यस्िो पिुरावेदि परेपनछ निणनय गिनको निनमत्त िेपाल सरकारले सवोच्च 
अदालिका न्त्यायाधीश वा न्त्यायाधीश हिु लायकको व्यन्त्िको अध्यक्षिामा २ अरु 
सदस्य मिोनिि गरी १ ट्राइबिुल गठि गिेछ र सो ट्राइबिुलको निणनय अन्त्न्त्िम   
हिेुछ । 

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोन्त्जम गररएका निणनय उपर िानलश उजूर सनु्ने 
कुिै अदालिको पनि अनधकार हिेुछैि । 

 

३. निजी वि जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गिे : (१) यो ऐि प्रारम्भ भएका नमनिदेन्त्ख िेपाल 
राज्यमा भएको सबै निजी वि जङ्गलको स्वानमत्व िेपाल सरकारमा सिेछ । 

(२) सो वि जङ्गलमा कुिै व्यन्त्िको एकानधकार हिेु गरी भएको ऐि, सवाल, 

सिद वा अरु कुिै नलखि यो ऐि प्रारम्भ भएको नमनिदेन्त्ख खारेज हिेुछ । 

(३) सरकारीया वि जङ्गलका सम्बन्त्धमा लागू रहेका कािूि यो ऐि प्रारम्भ 
भएका नमनिदेन्त्ख उपदफा (१) बमोन्त्जम िेपाल सरकारमा सिन आएको वि जङ्गलमा 
समेि लागू हिेुछ । 

 

४. राष्ट्रियकरण भएका वि जङ्गलको परुािा मानलकसंग भएका ठेक्काको असर : राष्ट्रियकरण 
भएका वि जङ्गलको परुािा मानलकसंग िेपाल सरकार माफन ि भएका ररिपूवनकको 
ठेक्काहरु यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ िेपाल सरकारसंग भए सरह िै मानििेछ । 

 

५. क्षनिपूनिनको दावी गिन िपाइिे : निजी वि जङ्गलमा भएको हक यो ऐि बमोन्त्जम 
हररएकोमा कुिै क्षनिपूनिनको दावी गिन पाइिे छैि । 

 

६. नियम बिाउि ेअनधकार : यस ऐिको उद्देश्य कायानन्त्न्त्वि गिनको निनमत्त िेपाल सरकारले 
नियमहरु बिाउि सक्छ ।  
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७. िेपाल सरकारको बाधा अडकाउ हटाउि ेअनधकार : यो ऐिको दफाहरु कायानन्त्न्त्वि गिन 
कुिै बाधा अडकाउ परेमा िेपाल सरकारले िी बाधा फुकाउिको लानग राजपरमा 
प्रकाश गरी चाष्ट्रहंदो आदेश निकाल्ि सक्िेछ र त्यस्िो हरएक आदेश यस ऐिमा परे 
सरह मानििेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 
द्रष्टव्य :  केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्दहरु :–  
           “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।  


