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शकु्लाफााँटा नगरपाललकाको स्थानीय वन ऐन, २०७९ 

 
प्रस्तावना: यस नगरपाललकाको क्षेत्र लित्र रहेको वनलाई सामदुाययक वन लगायत 
समदुायमा आधाररत वन र लनजी वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वन 
मालथको सामदुाययक तथा लनजी अलधकारको सलुनश्चितता, जलवाय ु पररवततन 
न्यूनीकरण एवं अनकूुलन, जैयवक यवयवधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवर्द्तन र 
पयातपयतटन एवं वन उद्यमको यवकास गदै वन पैदावारको सदपुयोग र सोबाट प्राप्त 
लािको न्यायोश्चित ्बााँडफााँड गदै ददगो यवकास, सामाश्चजक तथा आलथतक समयृर्द् र 
लैयिक तथा सामाश्चजक न्याय हालसल गनत वाञ्छनीय िएकोले,  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) 
खण्ड((ङ) अनसुारको व्यवस्था कायातन्वयन गनत नेपालको संलबधानको धारा २२६ 
र अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ मा उल्लेश्चखत वन सम्बन्धी अलधकार कायातन्वयन 
गनत  शकु्लाफााँटा नगरपाललकाले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारश्चम्िक 

१.  संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “शकु्लाफााँटा 
नगरपाललकाको स्थानीय वन ऐन २०७९” रहेको छ ।  
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(२) यो ऐन नगर सिाबाट पाररत िई शकु्लाफााँटा 
नगरपाललकाको राजपत्रमा प्रकाश्चशत िएको लमलतदेश्चख लाग ुहनुेछ ।  

२.  पररिाषा: यवषय वा प्रसिले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा:  

(क) “उपिोक्ता समूह” िन्नाले वनको संरक्षण, सम्वर्द्तन, 

व्यवस्थापन र सदपुयोग गनतका लालग दफा १२ 
बमोश्चजम गठन िई दफा १३ बमोश्चजम दतात िएको 
उपिोक्ता समूहलाई जनाउाँदछ ।  

(ख)  “कबलुलयती वन” िन्नाले दफा २६ बमोश्चजम 
व्यवस्थापन गररने वनलाई जनाउाँदछ । 

(ग)  “गैरकाष्ठ वन पैदावार” िन्नाले वनमा रहेका वा वनमा 
उत्पन्न िएका वा वन बायहर रहेका रुखहरुबाट 
उत्पाददत काठ र दाउरा बाहेकका जडीबटुी तथा अन्य 
सबै जैयवक उत्पश्चिका सामानलाई जनाउाँछ ।  

(घ)  “श्चिलडयाखाना” िन्नाले संरक्षण श्चशक्षा, मनोरन्जन, 

प्रजनन,् वंशाण ु श्रोत संरक्षण, अध्ययन अनसुन्धान गने 
उद्देश्यले जीवजन्तकुो परस्थानमा प्रदशतनीमा राखी 
व्यवस्थापन गररएको स्थानलाई जनाउाँछ ।  

(ङ) “जैयवक मागत” िन्नाले वन्यजन्तहुरु एक वासस्थानबाट 
अको वासस्थानमा आवत जावत गने क्षेत्र वा वन 
जंगल वा वन क्षेत्रलाई जनाउाँछ ।   

(ि)  “टााँिा” िन्नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने 
छाप, श्चिन्ह वा लनशानालाई जनाउाँदछ । 

(छ)  “धालमतक वन” िन्नाले दफा २७ बमोश्चजम संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गररएको रायिय वनलाई जनाउाँदछ ।   

(ज)  “लनजी वन” िन्नाले प्रिललत कानून बमोश्चजम कुनै 
व्यश्चक्त वा संस्थाको हक पगु्ने लनजी जग्गामा लगाई 
हकुातएको वा संरक्षण गररएको वनलाई जनाउाँछ र सो 
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शब्दले पररवारको लनजी जग्गामा रहेको पाररवाररक 
लनजी वन समेतलाई जनाउनेछ ।  

(झ)  “रायिय वन” िन्नाले यस नगरपाललकाको क्षेत्रलित्र 
रहेका सामदुाययक वन, सरकारर्द्ारा व्यवश्चस्थत वन, वन 
संरक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, कबलुलयलत वन र धालमतक 
वन समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ञ)  “वन” िन्नाले पूणत वा आंश्चशक रुपमा रुखहरु वा 
बटु्यानले ढायकएको क्षेत्रलाई जनाउाँछ ।  

(ट)  “वन पैदावार” िन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा 
वनबाट ल्याइएका देहायका वन पैदावारलाई जनाउाँछ  

(१)  काष्ठजन्य वन पैदावार  

(२)  जडीबटुी र गैरकाष्ठ वन पैदावार र   

(३)  िट्टान, ढुिा, माटो, नदीजन्य र खलनजजन्य पदाथत 
।  

(ठ)  “वन लसमाना श्चिन्ह” िन्नाले रायिय वनको लसमाना 
छुट्टयाउन लगाइएको काठ, ढुिा, लसमेन्ट वा अरु कुनै 
वस्तकुो खम्वा वा श्चिन्हपटलाई जनाउाँदछ र सो 
शव्दले प्रिललत कानून बमोश्चजम जग्गा नापजााँि गरी 
तयार गरेको नक्सामा अयित वन लसमाना श्चिन्ह 
समेतलाई जनाउनेछ । 

(ड)  “वन क्षेत्र” िन्नाले लनजी स्वालमत्वको हक िोगको र 
प्रिललत कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन 
लसमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेररएको वा 
वनलित्र रहेको घााँसे मैदान, खकत , यहउाँले ढाकेको वा 
नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, लसमसार, 

नदी, खोलानाला, बगर, पलतत वा ऐलानी जग्गाले 
ओगटेको क्षेत्र समेतलाई जनाउाँदछ ।  
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(ढ)  “व्यवस्थापन योजना” िन्नाले वातावरणीय सन्तलुत 
कायम राखी वनको यवकास, संरक्षण तथा वन 
पैदावारको उपयोग र लबक्री यवतरण गनत तयार गररएको 
र यस ऐन एवं प्रिललत कानून बमोश्चजम स्वीकृत 
वनसम्वन्धी कायत योजनालाई जनाउाँदछ । 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” िन्नाले वन क्षेत्रको पाररश्चस्थलतकीय 
प्रणालीबाट प्राप्त हनुे देहाय बमोश्चजमको सेवा र सोबाट 
प्राप्त हनुे लािलाई जनाउाँदछ : 

(१)  कावतन सेवा 

(२)  जैयवक यवयवधताको संरक्षण 

(३)  जलाधार तथा जलिक्र प्रणाली 

(४)  पयातपयतटन 

(५)  वातावरणीय सेवा प्रदान गने अन्य वस्त,ु सेवा वा 
लाि ।  

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” िन्नाले वातावरण संरक्षण 
सम्बन्धी प्रिललत कानून बमोश्चजम गररने संश्चक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, प्रारश्चम्िक वातावरणीय परीक्षण र 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन समेतलाई जनाउाँदछ ।  

(थ)  “सामदुायमा आधाररत जलवाय ु अनकूुलन” िन्नाले 
अनकूुलन योजना तजुतमा सम्बन्धी प्रिललत मापदण्ड 
तथा कायतयवलधहरु र यस नगरपाललकाको अनकूुलन 
योजनालाई समेत मध्यनजर गदै उपिोक्ता समूहले 
आफ्नो स्थानीय समदुायका लालग अनकूुलन योजना 
तजुतमा र कायातन्वयन गने कायतलाई जनाउाँदछ ।    

(द)  “सामदुाययक वन” िन्नाले यस ऐन र वन सम्बन्धी 
प्रिललत संघीय र प्रदेश कानून बमोश्चजम उपिोक्ता 
समूहलाई सामदुाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण 
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गररएको वनलाई जनाउाँदछ । सो शव्दले मध्यवलतत 
सामदुाययक वन लाई समेत जनाउने छ।  

(ध)  “सावतजलनक जग्गा” िन्नाले जग्गा र वन सम्बन्धी 
प्रिललत कानून बमोश्चजम पररिायषत गररए अनसुार यस 
नगरपाललकाको क्षेत्रमा पयहिान र लसमािन गररएका 
सावतजलनक जग्गालाई जनाउाँदछ । 

 

पररच्छेद – २ 

वनको सीमा लनधातरण, ि–ूउपयोग र वन क्षते्रमा यवकास आयोजना सञ्चालन 
सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  वनको लसमाना लनधातरण: (१) वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून 
बमोश्चजम सामदुाययक वन सम्बश्चन्ध कायत गने कायातलयले यस 
नगरपाललकामा कायतपाललकासाँग समन्वय र छलफल गरी सामदुाययक 
वन उपिोक्ता समूहका साथै आवश्यकता अनसुार वन लसमानामा रहेको 
लनजी जग्गावालाहरुलाई समेत सहिागी गराई रायिय वनको लसमाना 
लनधातरण गरी वन लसमाना श्चिन्ह लगाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन लसमाना लनधातरण गरी तयार 
गररएको नक्शामा यस नगरपाललकाको प्रमखुले प्रमाश्चणत गरी सोको एक 
प्रलत यस .नगरपाललकामा र एक प्रलत सामदुाययक वन सम्बश्चन्ध कायत 
गने कायातलयमा अलिलेख राख्न ुपनेछ । 

४.  वन लसमानाका लालग जग्गा प्राप्त गनत सक्न:े (१) दफा ३ बमोश्चजम 
वनको लसमाना कायम गदात वन संरक्षणको दृयिकोणले आवश्यक िएमा 
वनको लसमानासाँग जोलडएका सावतजलनक जग्गा वा लनजी जग्गा वा 
त्यस्तो जग्गामा रहेका कुनै िौलतक संरिनाहरु समेत यस नगरपाललका 
कायतपाललकाको सहमतीमा संघीय र प्रदेश कानून बमोश्चजम वनको 
लसमाना लित्र पारी वन लसमाना कायम गनत सयकने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम घर जग्गा समेत वन लसमाना 
लित्र पानुत पने िएमा घर जग्गा प्रालप्त र सोको क्षलतपूलतत सम्बन्धी 
व्यवस्था वन सम्बन्धी संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  
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(३) वन लसमाना लित्र परेको लनजी जग्गाको वन सम्बन्धी 
संघीय कानून बमोश्चजम लगत कट्टा गनुत पनेछ ।  

(४) रायिय वनमा परेको लनजी जग्गाको लगत कट्टा गररएमा 
सामदुाययक वन सम्बश्चन्ध कायत गने कायातलय र मालपोत कायातलयले 
सोको जानकारी यस नगरपाललकाको कायतपाललका समक्ष ददनपुनेछ र 
यस नगरपाललकाले सोही बमोश्चजम लनजी जग्गाको िमूी कर सम्बन्धी 
लगत कट्टा गनुत पनेछ । 

५.  वन सम्बन्धी ि–ूस्वालमत्व: (१) यस नगरपाललकाको क्षेत्र लित्र रहेको 
वनमालथको ि–ूस्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोश्चजम हनुेछ:  

(क)  यस नगरपाललकाको क्षेत्र लित्र रहेका सावतजलनक 
जग्गाहरुमालथको ि–ूस्वालमत्व यसै नगरपाललकामा 
लनयहत रहने छ । 

(ख)  यस नगरपाललकामा रायिय वनको रुपमा रहेका 
वनक्षेत्रका जग्गामालथको ि–ूस्वालमत्व वन सम्बन्धी 
प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम नेपाल सरकारमा 
रहनेछ ।  

(ग)  सामदुाययक वन लगायतका समदुायमा आधाररत वन 
क्षेत्रका जग्गाहरु सामदुाययक जग्गाको रुपमा रहने 
छन ्। 

(२)  प्रथाजलनत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुाँदै आएका 
वनहरुमा परम्परागत रुपमा स्थायपत सम्बश्चन्धत प्रथाजलनत संस्थाको 
अलधकार रहनेछ ।  

(३)  नेपाल सरकारले यस नगरपाललकामा रहेको रायिय 
वन क्षेत्रको ि–ूउपयोग पररवततन, िोगालधकार प्रदान वा अन्य कुनै 
यकलसमले कसैलाई हक हस्तान्तरण गने लनणतय गनुतपूवत यस 
नगरपाललकाको कायतपाललका, सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र कुनै 
स्थानमा प्रथाजलनत संस्था िएमा सोको समेत सहमलत ललन ुपनेछ । 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणाली: (१) यस नगरपाललकामा रहेको रायिय वनलाई 
सामदुाययक वन र आवश्यकता अनसुार समदुायमा आधाररत अन्य वन 
वा प्रथाजलनत वनको रुपमा व्यवस्थापन गररनेछ । 
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(२) यवलिन्न यकलसमका वन व्यवस्थापन प्रणालीहरु मध्ये 
सामदुाययक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ ।   

(३) यस नगरपाललकाको सावतजलनक जग्गामा रहेको वनलाई 
सामदुाययक वनको रुपमा यवकास र व्यवस्थापन गनत सयकनेछ र 
उपिोक्ता समूहले सावतजलनक जग्गामा रहेको वन व्यवस्थापन नगरेमा 
नगरपाललका आफैले वा कुनै संघ संस्थाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गनत 
गराउन सक्नेछ ।  

७.  ि–ूउपयोग योजना र वन क्षते्रको ि–ूउपयोग पररवततन: (१) यस 
नगरपाललका वा अन्य सम्बश्चन्धत लनकायले ि–ूउपयोग योजना तजुतमा 
गदात यस नगरपाललकामा रहेको रायिय वनलाई वन क्षेत्रको रुपमा नै 
कायम गनुतपनेछ ।  

(२) यस नगरपाललकाको क्षेत्रलित्र रहेका कुनै पलन वनहरुमा 
कुनै पलन यकलसमको बसोवास वा पूनवातस गने गराइने छैन ।  

तर प्राकृलतक प्रकोप पीलडत घरधरुीहरुलाई प्रकोप व्यवस्थापन 
गनत लाग्न े अवलधिर वनको कुनै क्षेत्रमा वन यवनास नहनुे गरी संघ, 
प्रदेश सरकारसाँगको समन्वयमा अस्थायी बसोबास गराउन सयकनेछ ।   

(३) नेपालको संयवधान बमोश्चजम िलूमहीन दललत र िलूमहीन 
सकुुम्वासीलाई रुख यवरुवा निएको कुनै क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध 
गराउन ु पने िएमा िलूमसम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजमको 
प्रयक्रया अवलम्बन गनुत पनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको ि–ूउपयोग पररवततन गनुतपने िएमा 
सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहको सहमलत ललई मश्चन्त्रपररषदवाट अनमुलत 
प्राप्त िएमा मात्र वन क्षेत्रको ि–ूउपयोग पररवततन गनत पाइनेछ । 

८.  वन क्षते्रमा यवकास आयोजना सञ्चालन: (१) वन क्षेत्रमा रायिय 
प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय गौरवको योजना सञ्चालन गने, 

क्षलतपूलतत प्रदान गने र वन क्षेत्रको पूनःस्थापना गने सम्बन्धी 
व्यवस्थाहरु प्रिललत संघीय, प्रदेश कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  

(२) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय गौरवको 
योजना बाहेक अन्य आयोजनाका लालग वन क्षेत्रको प्रयोग गनत पाइन े
छैन ।  
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तर यस नगरपाललकाले आफ्ना स्थानीय यवकास आयोजनाको 
लालग वन क्षेत्र प्रयोग गनुतपने िएमा प्रिायवत स्थानीय समदुायसाँगको 
सहमलतमा वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया 
अवलम्बन गरी नेपाल सरकारको स्वीकृती ललई लनश्चित वन क्षेत्र प्रयोग 
गनत सक्नेछ ।   

(३) यस नगरपाललकामा नक्शामा वन क्षेत्रको रुपमा रहेको 
तर वन कायम नरही यवलिन्न यकलसमका सावतजलनक प्रयोजनका लालग 
उक्त वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग िइरहेको अवस्था रहेमा उक्त वन 
क्षेत्रको जग्गालाई सोही सावतजलनक प्रयोजनका लालग उपयोग गरी सो 
वन क्षेत्रको जग्गा बरावर उपयकु्त जग्गामा वन क्षेत्रको यवकास गनत 
सयकनेछ । 

९.  वन क्षते्र प्रयोग गदात क्षलतपूलतत ददनपुने: (१) कुनै पलन प्रयोजनका लालग 
वन क्षेत्र प्रयोग गदात सोबाट प्रिायवत हनुे उपिोक्ता समूह र प्रथाजलनत 
संस्थाहरुसाँग पूवतसूश्चित सहमलत ललन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन क्षेत्र प्रयोग गदात कुनै प्रिाव 
पने िएमा सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूह र अन्य प्रिायवत समदुायलाई 
प्रिललत संघीय तथा प्रदेश कानून बमोश्चजम क्षलतपूलतत उपलब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

(३) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, रायिय गौरवका 
आयोजना, नगर गौरवका आयोजना र अन्य कुनै पलन यवकास 
आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गने क्रममा प्राप्त िएका वन पैदावार 
सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावार 
कटान, संकलन, ओसार पसार र घाटगर्द्ी गदात लाग्ने खित सम्बश्चन्धत 
यवकास आयोजनाले व्यहोनुत पनेछ । 

१०.  वन क्षते्रमा पने नदीजन्य खलनज पदाथतको प्रयोग: (१) यस नगरपाललका 
अन्तगततको रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमातणमूखी खलनज 
पदाथतको संकलन तथा प्रशोधन सम्बन्धी कायत गदात वातावरण संरक्षण 
सम्बन्धी प्रिललत संघीय र प्रदेश  कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन 
गरी नगरपाललकाले लनधातरण गरे बमोश्चजमको नदीजन्य साधारण 
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लनमातणमूखी खलनज पदाथतको मूल्य र स्थानीय कर िकु्तानी गरे पिात 
मात्र उत्खनन गनत पाइनेछ ।  

(२) रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमातणमूखी 
खलनज पदाथतको संकलन तथा प्रशोधन गदात प्रिललत संघीय कानून 
बमोश्चजम  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको प्रिललत मापदण्डहरुका 
साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोश्चजम यस 
नगरपाललकाले तजुतमा गरेका मापदण्डहरुको समेत पालना गनुत पनेछ ।   

 (३) रायिय वन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण लनमातणमूखी खलनज 
पदाथत बाहेक अन्य खलनज पदाथतको सवेक्षण तथा उत्खनन  गदात खानी 
तथा खालनज पदाथत, वन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रिललत संघीय 
कानून बमोश्चजम गनुत पनेछ । 

(४) यस नगरपाललकाले रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य 
साधारण लनमातणमूखी खलनज पदाथतको यवक्री यवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये 
कश्चम्तमा २५ प्रलतशत रकम सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह माफत त 
प्रिायवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा खित गनुत पनेछ । 

(५) सामदुाययक वन क्षेत्रमा रहेको नदीजन्य साधारण 
लनमातणमूखी खलनज पदाथत उत्खनन गनुतपने िएमा उपिोक्ता समूहको वन 
व्यवस्थापन कायतयोजनामा व्यवस्था गरी सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहले 
त्यस्तो खलनज पदाथत यवक्री गनत सक्नेछ ।  

११.  वन क्षते्रमा वातावरणीय मापदण्डको पालना: (१) वातावरण संरक्षण 
सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम वातावरणीय अध्ययन गनुतपने 
िनी लनधातरण िएका प्रस्तावहरु यस नगरपाललकामा रहेको वन क्षेत्रमा 
कायातन्वयन गनुतपूवत उक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन गरी 
सो सम्बन्धी प्रलतवेदन सम्बश्चन्धत लनकायबाट स्वीकृत िएको हनु ुपनेछ 
।  

(२) यस नगरपाललकाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रिललत 
कानून बमोश्चजम आफैले स्वीकृत गनत पाउन े यकलसमका वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गदात संश्चक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
कायतयवलधमा उल्लेश्चखत मापदण्डको पालना गनुतपनेछ ।   
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(३) यस नगरपाललकाको वन क्षेत्रमा कायातन्वयन गररने कुनै 
पलन प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी गदात 
नगरपाललकाको कायतपाललका बैठकमा छलफल गरी राय सझुाव र 
परामशत ललएको हनु ुपनेछ ।  

(४) वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी र स्वीकृलतका 
क्रममा पालना गनुतपने सवातजलनक सनुवुाई लगायतका अन्य यवषयहरु 
प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

उपिोक्ता समूह सम्बन्धी व्यवस्था 
१२.  उपिोक्ता समूहको गठन : (१) यस नगरपाललकामा सामदुाययक यहतका 

लालग सामूयहक रुपमा कुनै वन क्षेत्रको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापन 
गरी वन पैदावारको न्यायोश्चित उपयोग गनत, सामाश्चजक र आलथतक 
यवकास गनत एवं वन व्यवस्थापनमा लैयिक समानाता र सामाश्चजक 
समावेशीकरण प्रवर्द्तन गनत िाहने त्यस्तो वनको सम्बश्चन्धत 
उपिोक्ताहरुले यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानूनमा 
लनधातररत प्रयक्रया अवलम्बन गरी यस नगरपाललकासाँगको समन्वयमा 
उपिोक्ता समूह गठन गनत सक्नेछन ्। 

(२) उपिोक्ता समूह गठन गदात परम्परागत रुपमा वन 
उपयोग गदै आएका उपिोक्ताहरु सयहत सम्बश्चन्धत सबै घरधरुीलाई 
सदस्यको रुपमा समावेश गनुतपनेछ र उपिोक्ता समूहको यवधानमा 
यसरी पयहिान गररएका सबै धरधरुीबाट एक मयहला र एक परुुषको 
नाम साधारण सदस्यको रुपमा समावेश गनुत पनेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहको कायत सलमलतको अवलध बढीमा िार 
वषतको हनुेछ र उपिोक्ता समूहको कायत सलमलतमा अध्यक्ष वा 
सश्चिवमध्ये एक जना मयहला र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना 
मयहला सयहत लैयिक समानताका साथै सामाश्चजक रुपमा समावेशीकरण 
कायम गनुत पनेछ ।  

१३.  उपिोक्ता समूहको दतात : (१) दफा १२ बमोश्चजम गदठत उपिोक्ता 
समूहको दतातका लालग यस नगरपाललकाको वन तथा वातावरण शाखाको 
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सझुाव र वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजमको ढााँिामा 
लनधातररत यवधान सयहत सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय 
समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररस, लनवेदन र यवधान 
प्राप्त िएमा सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयको वन 
अलधकृतले आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो उपिोक्ता समूहलाई दतात 
गरी लनधातररत ढााँिामा दतात प्रमाण–पत्र प्रदान गनुत पनेछ । 

(३) उपिोक्ता समूह गठन र यवधान दतातका क्रममा 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले यस नगरपाललकासाँग 
समन्वय गरी छलफल गनुतपनेछ र उपिोक्ता समूहको गठन, यवधान 
तजुतमा र उपिोक्ता समूह दतातका लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक 
वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(४) उपिोक्ता समूहको यवधानमा समावेश गनुतपने यवषय र 
उपिोक्ता समूहलाई प्रदान गररने प्रमाणपत्रको ढााँिाहरु वन सम्बन्धी 
प्रिललत संघीय कानूनमा उल्लेख िए बमोश्चजम हनुेछ । 

(५) दफा (१३) र यस दफामा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए 
तापलन वन सम्बन्धी प्रिललत कानून बमोश्चजम दतात िइसकेका उपिोक्ता 
समूहहरु पनुः दतात हनु ुपने छैन ।  

 

१४.  उपिोक्ता समूह संगदठत संस्था हनुे : (१) दफा १३ बमोश्चजम दतात 
िएको उपिोक्ता समूह अयवश्चच्छन्न उिरालधकारवाला एक स्वशालसत, 

संगदठत र सामदुाययक प्रकृलतको सामाश्चजक संस्था हनुेछ । 

(२) उपिोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

३) उपिोक्ता समूहले व्यश्चक्त सरह िल अिल सम्पश्चि प्राप्त 
गनत, उपिोग गनत, बेिलबखन गनत वा अन्य यकलसमले बन्दोवस्त गनत 
सक्नेछ । 

(४) उपिोक्ता समूहले व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस 
उजरु गनत र सो उपर पलन सोही नामबाट नाललस उजरु लाग्न सक्नेछ 
। 
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१५.  उपिोक्ता समूहको कोष : (१) उपिोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट 
कोष हनुेछ र उक्त कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा गररनेछ : 

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

(ख)  कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहायता वा 
दान दातव्यको रकम, 

(ग)  वन पैदावारको लबक्री लबतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  दण्ड जररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  प्रिललत कानून बमोश्चजम अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त 
रकम । 

(२) साधारण सिाबाट स्वीकृत वायषतक कायतक्रमका लालग 
उपिोक्ता समूहको तफत बाट गररने खित उपदफा (१) बमोश्चजमको 
कोषबाट व्यहोररने छ । 

(३) उपिोक्ता समूहले कोषको सञ्चालनका लालग यस 
नगरपाललकाले समय समयमा ददएको राय सझुावलाई समेत मध्यनजर 
गरी समूहले कोष पररिालन मागतदशतन तजुतमा गनुत पनेछ । 

१६.  उपिोक्ता समूहको यववरण र प्रगलत प्रलतवेदन पेश गनुतपने : (१) 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले यस नगरपाललका 
अन्तगतत पने सबै वन उपिोक्ता समूहको दतात यववरण सयहतको 
प्रमाणपत्र, स्वीकृत यवधान, वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन 
व्यवस्थापन कायतयोजनाको प्रलतललयप यस नगरपाललकालाई यो ऐन 
प्रारम्ि िएको लमलतले दईु मयहना लित्रमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ र यस 
नगरपाललकाले सोको अद्यावलधक अलिलेख कायम गनुत पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम यस नगरपाललकामा अलिलेख 
अद्यावलधक िएका उपिोक्ता समूहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ११(४) (ङ) बमोश्चजम यस नगरपाललकाले यस ऐन 
बमोश्चजम लनयमन, सहजीकरण र अनगुमन गनत सक्नेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहको यवधानमा लनधातररत प्रयक्रया बमोश्चजम 
उपिोक्ता समूहले प्रत्येक वषत साधारण सिाको आयोजना गरी आफ्नो 
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वायषतक कायतक्रम र लेखा परीक्षण प्रलतवेदन पाररत गरी सोको यववरण 
यस नगरपाललकामा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(४) उपिोक्ता समूहले प्रत्येक वषत आलथतक वषत समाप्त िएको 
तीन मयहनालित्र सामदुाययक वनमा गररएका यक्रयाकलाप, उपलब्धी र 
वततमान अवस्थाको यववरण सयहतको वायषतक प्रलतवेदन सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयमा पेश गरी सोको एकप्रलत यस 
नगरपाललका समक्ष पलन पेश गनुत पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम प्राप्त वायषतक प्रलतवेदनको 
आधारमा यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने 
कायातलयले सम्वश्चन्धत उपिोक्ता समूहलाई आवश्यक सझुाव ददन 
सक्नेछन ्।   

(६) यस नगरपाललकाले उपिोक्ता समूहको आवश्यकता र 
कायतसम्पादन प्रगलतका आधारमा वन सम्बन्धी यवलिन्न कायतक्रमहरु 
सञ्चालनका लालग अनदुान तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

पररच्छेद – ४ 

सामदुाययक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
१७.  सामदुाययक वन हस्तान्तण : (१) यस नगरपाललकामा सामदुाययक वनको 

रुपमा हस्तान्तरण गनत बााँकी रहेमा वन क्षेत्रहरु पयहिान गरी 
सामदुाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण गनत प्राथलमकता ददइनेछ ।  

(२) दफा १३ बमोश्चजम दतात िएको उपिोक्ता समूहको 
िाहना र आवश्यकताको आधारमा सामदुाययक वन व्यवस्थापनलाई 
ददगो र प्रिावकारी बनाउन ेगरी सामदुाययक वनको कायतयोजना तयार 
वा संशोधन तथा पररमाजतन गनतका लालग वन क्षेत्र रहेको वडा 
कायातलयको लसफाररसमा नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत 
गने कायातलयले आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायतयोजना तयार वा 
संशोधन गदात उक्त कायतयोजना यस नगरपाललकाको वन तथा वातावरण 
शाखामा पेश गरी प्राप्त सझुाव तथा परामशतका आधारमा वन 
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व्यवस्थापन कायतयोजना तजुतमा वा आवश्यकता अनसुार संशोधन गनुत 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका लालग वन व्यवस्थापन 
कायतयोजना प्राप्त िएको लमलतले बढीमा ७ ददन लित्रमा वन तथा 
वातावरण शाखाले आवश्यक सझुाव ददन ुपनेछ र उक्त समयलित्र कुनै 
सझुाव नददएमा सोही कुरा जनाई वन व्यवस्थापन कायतयोजना 
स्वीकृलतका लालग सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय समक्ष 
पेश गनुतपनेछ ।   

(५) उपिोक्ता समूहले दफा (२) र (३) बमोश्चजम तजुतमा 
गरेको कायतयोजना बमोश्चजम सामदुाययक वनको यवकास,  संरक्षण, 

उपयोग एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 
लनधातरण गरी लबक्री यवतरण समेत गनत पाउने गरी यस नगरपाललकामा 
रहेको रायिय वनको कुनै िाग सामदुाययक वनको रुपमा व्यवस्थापन 
गनत िाहेमा वन व्यवस्थापन कायतयोजना र यस नगरपाललकाको वन 
तथा वातावरण शाखाको सझुाव तथा परामशत सयहत सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयमा लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम पेश िएको वन व्यवस्थापन 
कायतयोजना सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयको वन 
अलधकृतले अध्ययन पिात स्वीकृत गरी उपिोक्ता समूहलाई सामदुाययक 
वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी यस 
नगरपाललकालाई गराउन ुपनेछ ।  

(७) सामदुाययक वनको कायतयोजना प्रत्येक पटक 
सामान्यतयाः दश वषतका लालग तजुतमा गनत सयकनेछ र यस 
नगरपाललकाको वन तथा वातावरण शाखाबाट प्राप्त सझुाव तथा परामशत 
बमोश्चजम आवश्यकता अनसुार समय समयमा संशोधन तथा पररमाजतन 
गनत सयकनेछ ।   

(८) उपदफा (७) बमोश्चजम उपिोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन 
कायतयोजनामा गरेको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल असर 
पने देश्चखएमा सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयको वन 
अलधकृतले संशोलधत कायतयोजना प्राप्त िएको लमलतले तीस ददनलित्र 
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उपिोक्ता समूहलाई त्यस्तो संशोलधत कायतयोजना लागू नगनत लनदेशन 
ददई सोको जानकारी यस नगरपाललकामा समेत ददन ुपनेछ  । 

(९) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापलन 
वन सम्बन्धी प्रिललत कानून बमोश्चजम एक पटक हस्तान्तरण िएको 
वन पूनःहस्तान्तरण गनुतपने छैन  

१८.  सामदुाययक वनमा यवपन्न वगतका लालग कबलुलयती वन ददन सयकन े : 
(१) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहले आफ्नो समूहलित्र पयहिान 
गरेका गररवीको रेखामनुी रहेका यवपन्न घरधरुीहरुलाई सामयुहक वा 
एकल रुपमा वन पैदावारमा आधाररत आय आजतनका कायतक्रम गनतका 
लालग आफ्नो सामदुाययक वनको कुनै िाग बढीमा पन्र वषतका लालग 
सम्झौता गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कबलुलयती वनको रुपमा वन 
क्षेत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन 
कायतयोजना र उपिोक्ता समूहको कायत सलमलत एवं कबलुलयती वन ललन 
िाहने यवपन्न समूह तथा पररवार बीि हनुे सम्झौतामा उल्लेख गरे 
बमोश्चजम हनुेछ ।  

१९.  वन पैदावारको मूल्य लनधातरण : (१) उपिोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत 
वन व्यवस्थापन कायतयोजना बमोश्चजम वन व्यवस्थापन गदात प्राप्त िएका 
वन पैदावारको साधारण सिाको लनणतय बमोश्चजम स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 
लनधातरण गरी यवक्री यवतरण गनत सक्नेछन ्।  

तर उपिोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावार समूह बायहर 
व्यवसाययक प्रयोजनका लालग यवक्री गने िएमा उक्त वन पैदावारको 
मूल्य लनधातरण गदात वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानूनमा लनधातररत 
मूल्य दरमा नघट्ने गरी न्यूनतम ्मूल्य कायम गनुतपनेछ । 

(२) उपिोक्ता समूहले उपदफा (१) बमोश्चजम लनधातरण गरेको 
वन पैदावारको मूल्य दरको यववरण यस नगरपाललका र सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य लनधातरणका 
सम्बन्धमा गरेको लनणतय वा वन पैदावारको मूल्यका बारेमा यस 
नगरपाललकाले उपिोक्ता समूहलाई आवश्यक सझुाव ददन सक्नेछ ।    
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२०.  सामदुाययक वनको काठ संकलन र यवक्री यवतरण : (१) सामदुाययक 
वनबाट व्यापाररक प्रयोजनका लालग यवक्री यवतरण गररने काठको रुख 
छपान, कटान, ओसार पसार, श्रलमकहरुको पाररश्रलमक र सरुक्षा, 
घाटगद्दी, बोलपत्र आह् वान, यवक्री, टााँिाको प्रयोग र छोडपजुी सम्बन्धी 
प्रायवलधक मापदण्डहरु वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम 
हनुेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका कायतहरु गदात यस नगरपाललका 
वा सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय वा उपिोक्ता समूहको 
आफ्नै प्रायवलधक कमतिारीको सहयोगका आधारमा उपिोक्ता समूहले 
स्थानीय पररवेश अनसुार आवश्यक कायतयवलध वा प्रयक्रयाहरु अवलम्बन 
गनत सक्नेछन ्।   

२१.  वन पैदावार यवक्री यवतरणको वायषतक योजना जानकारी गराउन े : 
उपिोक्ता समूहले वन पैदावार लबक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो 
वायषतक कायतयोजना बनाई सम्बश्चन्धत वडा कायातलयको लसफाररस सयहत 
नगरपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

२२.  वन पैदावार यवक्री शलु्क: (१) दफा २१ बमोश्चजम सामदुाययक बन 
उपिोक्ता सलमलतले बन पैदावरको लबक्री वाफत प्राप्त हनुे रकम 
समूहको खातामा जम्मा िएको लमलतले १५ ददन लित्र सोको १०(दश) 
प्रलतशत रकम यस नगरपाललकाको संश्चित कोषमा जम्मा गनुत पनेछ । 

          (२) उपदफा (१) बमोश्चजमको रकम यस नगरपाललकाको संश्चित 
कोषमा नगरेका वनहरुको कायतयोजनालाई वडा कायातलयले तथा 
नगरपाललकाले लसफाररस गररने छैन ।   

 

२३. समदुाययक वनबाट प्राप्त लािको सदपुयोग : (१) सामदुाययक वन 
उपिोक्ता समूहले वन पैदावार यवक्री यवतरण गरी प्राप्त गरेको रकम 
मध्ये दफा २२ बमोश्चजम कुल प्राप्त रकमको १० प्रलतशत 
नगरपाललकालाई बझुाई बााँकी हनु आएको रकमको कश्चम्तमा पश्चच्िस 
प्रलतशत रकम सामदुाययक वनको ददगो व्यवस्थापनमा खित गनुत  पनेछ 
।  
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खित गरी बााँकी रहेको रकम 
मध्येबाट कश्चम्तमा पिास प्रलतशत रकम यस नगरपाललकासाँग समन्वय 
गरी गररवी न्यूनीकरण, वन उद्यमको यवकास र मयहलाको आयआजतन 
एवं सशक्तीकरण सम्बन्धी कायतक्रमका लालग खित गनुत पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लालग उपिोक्ता समूहले 
आफ्नो साधारण सिामा पेश गनतका लालग तजुतमा गरेको वायषतक 
कायतक्रमको यववरण साधारण सिा हनुिुन्दा कश्चम्तमा ७ ददन अगाडी 
यस नगरपाललकामा उपलब्ध गराउन ुपनेछ र यस नगरपाललकाले उक्त 
कायतक्रममा कुनै सधुार गनुतपने देखेमा सम्बश्चन्धत वडा कायातलय माफत त 
उपिोक्ता समूहको वायषतक कायतक्रममा सधुारका लालग सझुाव ददन 
सक्नेछ ।  

(४) उपिोक्ता समूह र यस नगरपाललकाले संयकु्त रुपमा 
सामदुाययक वन व्यवस्थापन, वन उद्यम यवकास र मयहला 
सशक्तीकरणका कायतक्रम सञ्चालन गने गरी योजना बनाउन सयकनेछ 
।  

(५) स्थानीय समदुायमा गनुतपने सामदुाययक यवकासका 
कायतहरु गदात उपिोक्ता समूह र यस नगरपाललका बीि सहकायत गरी 
सामदुाययक यवकासका कायतहरु गनत सयकनेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोश्चजम खित गरी बााँकी रहेको रकम 
सामदुाययक यवकासका कायतक्रम, उपिोक्ता समूहको यहत हनु ेअन्य कायत 
र उपिोक्ता समूहको प्रशासलनक कायतमा खित गनत सयकने छ ।  

तर प्रशासलनक कायतका लालग उपिोक्ता समूहको वायषतक 
आम्दानीको बढीमा २५ प्रलतशत रकम मात्र खित गनत सयकनेछ र सो 
िन्दा बढी रकम प्रशासलनक कायतका लालग खित गनुतपने िएमा 
उपिोक्ता समूहको साधारण सिाबाट सहमलत ललन ुपनेछ ।  

२४.  वन व्यवस्थापन कायतयोजना यवपररत काम गनेलाई हनु े सजाय: (१) 
सामदुाययक वनमा कुनै उपिोक्ताले कायतयोजना यवपरीत हनुे कुनै काम 
गरेमा लनजलाई सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहले जररबाना गनत सक्नेछ र 
त्यस्तो कामबाट कुनै हालन नोक्सानी िएकोमा लबगो बराबरको रकम 
क्षलतपूलततको रुपमा असलु उपर गनत सक्नेछ । 
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(२) सामदुाययक वनको कायतयोजना यवपररतको कायत गने 
व्यश्चक्तलाई उपिोक्ता समूह आफैले कारवाही गनत नसकेमा लनजलाई 
कारवाही गनतका लालग उपिोक्ता समूहले नगरपाललकामा रहेको न्याययक 
सलमलत वा सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय समक्ष लनवेदन 
गनत सक्नेछ ।  

(३) उपिोक्ता समूहका सदस्य िन्दा बायहरको कुनै व्यश्चक्तले 
सामदुाययक वनमा हानी नोक्सानी गरेमा लनजलाई रायिय वनमा गरेको 
कसरु बमोश्चजमको सजाय गनतका लालग उपिोक्ता समूहले प्रदेश 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय समक्ष लनवेदन गनत 
सक्नेछ र लनजलाई वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजमको 
सजाय हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजम न्याययक सलमलत र 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय समक्ष लनवेदन परेमा 
कसरुको प्रकृलत अनसुार न्याययक सलमलत र सामदुाययक वन सम्बन्धी 
कायत गने कायातलयले आ–आफ्नो क्षेत्रालधकार लित्र पने यवषयमा 
छानयवन गरी प्रिललत कानून बमोश्चजमको जररवाना वा दण्ड सजाय गनत 
सक्नेछ ।  

२५.  सामदुाययक वनको यववाद व्यवस्थापन: (१) सामदुाययक वनका यवषयमा 
लसजतना हनुे यववाद समाधानका लालग यस नगरपाललकाले सहजीकण गनत 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लालग यस नगरपाललकाको 
समन्वयमा यस नगरपाललका सयहत, संघ, प्रदेश सरकारको सामदुाययक 
वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय, सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ 
नेपाल र सरोकारवालाहरुको प्रलतलनलधत्व हनुेगरी यववाद समाधान संयन्त्र 
स्थापना गनत सयकनेछ ।   

 

पररच्छेद – ५ 

कबलुलयती वन, धालमतक तथा सासं्कृलतक वन सम्बन्धी व्यवस्था 
२६.  कबलुलयती वन हस्तान्तरण गनत सक्न े : (१) यस नगरपाललकाको 

यवलिन्न वडा कायातलयहरुले गररबीको रेखामलुनका पररवार िनी पयहिान 
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गरेका पररवारको समूहलाई गररबी न्यूनीकरणका लालग कबलुलयती वन 
हस्तान्तरण गनत सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय समक्ष 
लसफाररस गनत सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररसका आधारमा 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले गररवीको रेखामनुीका 
पररवारको कबलुलयती वन उपिोक्ता समूह गठन गनत र कबलुलयती 
वनको कायतयोजना बनाई वनको संरक्षण र यवकास हनु े गरी आय 
आजतन हनु े कायतक्रम सञ्चालनका लालग उक्त समूहलाई कबलुलयती 
वनको रुपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(३) सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले उपदफा 
(२) बमोश्चजमको कबलुलयती वनको यववरण यस नगरपाललकामा 
उपलब्ध गराउन ु पनेछ र सोही आधारमा यस नगरपाललकाले 
कबलुलयती वन उपिोक्ता समूहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(४) कबलुलती वन उपिोक्ता समूहसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वन 
सम्बन्धी प्रिललत संघीय तथा प्रदेश कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ बमोश्चजम हनुेछ ।  

२७.  धालमतक तथा सासं्कृलतक महत्वका वनहरुको संरक्षण: (१) यस 
नगरपाललकामा धालमतक तथा सांस्कृलतक महत्वका वनहरु रहेमा सोको 
संरक्षण र सदपुयोगका लालग धालमतक तथा सांस्कृलतक वन उपिोक्ता 
समूह गठन गनत सयकनेछ ।  

(२) धालमतक तथा सांस्कृलतक वन उपिोक्ता समूह गठन र 
दतात गदात दफा १३ र १४ बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन गनुत पनेछ 
।  
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(३) सम्बश्चन्धत धालमतक तथा सांस्कृलतक समदुायले आफ्नो धमत 
संस्कृलतसाँग सम्बश्चन्धत वन संरक्षण गनत िाहेमा त्यस्तो वन सोही धालमतक 
तथा सांस्कृलतक समूह वा समदुायलाई हस्तान्तरण गनुत पनेछ ।  

(४) धालमतक तथा सांस्कृलतक वनको व्यवस्थापन कायतयोजना 
तजुतमाका लालग यस नगरपाललकाको सम्बश्चन्धत वडा कायातलयसाँगको 
समन्वयमा सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले प्रायवलधक र 
अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(५) धालमतक वनमा यवकास आयोजना सञ्चालन गदात कायटएका 
रुखहरु यस नगरपाललकामा कायतपाललकाको समन्वय र सहमलतमा 
सम्बश्चन्धत धालमतक तथा सांस्कृलतक समूहले यवक्री यवतरण गनत सक्नेछ 
।  

 

पररच्छेद – ६ 

वनमा आधाररत उद्यम यवकास, पयातपयतटन र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी 
व्यवस्था 

२८.  वन उद्यमको यवकास गनत सक्न:े (१) यस .नगरपाललकामा रहेका वन 
उपिोक्ता समूहले उद्योग र वातावरण सम्बन्धी प्रिललत कानून 
बमोश्चजमका मापदण्डहरुको पालना गरी वन पैदावारमा आधाररत वन 
उद्यमको स्थापना र यवकास गनत सक्नेछन ्।  

(२) यस नगरपाललकामा रहेका यवलिन्न वन पैदावारमा 
आधाररत उद्योगहरुले सामदुाययक वन, लनजी वन र अन्य यवलिन्न 
यकलसमका वनबाट प्रिललत कानूनको पररपालना गरी कच्िा पदाथत प्राप्त 
गनत सक्नेछन ्।  

(३) सावतजलनक–लनजी–सामदुाययक साझेदारीमा पलन वन उद्यम 
स्थापना र सञ्चालन गनत सयकने छ र यसका लालग यस ऐन र वन 
सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून यवपररत नहनु े गरी उपिोक्ता समूहले 
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यस नगरपाललका, यवलिन्न संघ संस्था वा लनजी क्षेत्रसाँग सम्झौता गनत 
सक्नेछन ्।   

(४) उपिोक्ता समूहले अन्य पक्षसाँग साझेदारी गरी वन उद्यम 
सञ्चालन गदात उपिोक्ता समूहहरुको कश्चम्तमा एकाउन्न प्रलतशत शेयर 
तथा लगानी िएको हनु ुपनेछ ।  

(५) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहले वन उद्यमका लालग 
वन पैदावारमा आधाररत सहकारी संस्था स्थापना गनत िाहेमा यस 
नगरपाललकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका लालग वन उद्यम बन्नाले लघ ु
उद्यम, घरेल ुउद्योग र वन सहरकारी संस्थालाई जनाउनेछ ।  

२९.  पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चालन गनत सक्न:े (१) उपिोक्ता समूहले वन 
व्यवस्थापन कायतयोजनामा आवश्यक व्यवस्था गरी आफ्नो वनमा 
आधाररत पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चालन गनत सक्नेछन ्।  

(२) वन क्षेत्रमा पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चालन गदात वन 
व्यवस्थापन कायतयोजनामा लनददति गररएको क्षेत्रिन्दा बढी वन क्षेत्र 
प्रयोग गनत पाइने छैन ।  

(३) वन उपिोक्ता समूहको पयातपयतटन योजना र कायतक्रम 
तजुतमा तथा कायातन्वयनका लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयले आवश्यक प्रायवलधक, आलथतक तथा अन्य 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे ।  

(४) वनमा आधाररत पयातपयतटनका लालग उपिोक्ता समूहले 
यस नगरपाललका वा यवलिन्न संघ संस्था वा लनजी क्षेत्रसाँग सहकायत गनत 
सक्नेछ  र उपिोक्ता समूहले यसरी अन्य पक्षसाँग साझेदारी गरी 
पयातपयतटन कायत सञ्चालन गदात उपिोक्ता समूहहरुको कश्चम्तमा एकाउन्न 
प्रलतशत शेयर तथा लगानी िएको हनु ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम सहकायत गदात यस ऐन र 
वनसम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून यवपररत नहुने गरी आपसी सम्झौता 
गरी पयातपयतटन कायतक्रम सञ्चालन गनत सयकनेछ ।  

(६) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको कुनै 
पयातपयतटन क्षेत्रमा स्वदेशी वा यवदेशी व्यश्चक्त र यातायातका साधन 
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प्रवेश गदात साधारण सिाको लनणतय बमोश्चजमको प्रवेश शलु्क संकलन 
गनत सक्नेछ ।  

  तर उपिोक्ता समूहका सदस्यहरुसाँग यस्तो प्रवेश शलु्क ललन 
पाइने छैन ।   

(७) सामदुाययक वनमा सञ्चाललत पयातपयतटन कायतक्रमबाट प्राप्त 
आम्दानीमध्ये कम्तीमा पश्चच्िस प्रलतशत रकम पयातपयतटन प्रवर्द्तन र 
कश्चम्तमा पिास प्रलतशत रकम मयहला र यवपन्न वगतका लालग आय 
आजतनका यक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनत अनदुानको रुपमा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

३०.  सामदुाययक श्चिलडयाखाना, वन्यजन्त ुउद्दार केन्द्र र वन्यजन्त ुपालन तथा 
प्रजनन:् (१) सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहले आफै वा अन्य यवलिन्न 
पक्षसाँगको सहकायतमा सामदुाययक श्चिलडयाखाना, वन्यजन्त ुउद्दार केन्द्र र 
वन्यजन्त ुपालन तथा प्रजनन ्सम्बन्धी योजना तजुतमा गरी सामदुाययक 
श्चिलडयाखाना वा वन्यजन्त ु उद्दार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र 
वन्यजन्त ुपालन तथा प्रजनन ्सम्बन्धी कायतहरु गनत सक्नेछन ्।  

(२) वन्यजन्त ु पालन तथा प्रजनन ् पिात गररने यवक्री 
यवतरणका लालग प्रदान गररने इजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रिललत 
संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  

(३) सामदुाययक श्चिलडयाखाना वा वन्यजन्त ु उद्दार केन्द्र र 
वन्यजन्त ुपालन तथा प्रजनन ्सम्बन्धी योजना तजुतमा र कायातन्वयन गनत 
िाहन ेउपिोक्ता समूहलाई यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी 
कायत गने कायातलयले आवश्यक प्रायवलधक र अन्य सहयोग उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

३१.  सामदुाययक घरवास (होम स्टे): (१) पयातपयतटन प्रवर्द्तन गनेगरी होम 
स्टे सञ्चालन गनत िाहन े उपिोक्ता समूह वा स्थानीय समदुायले यस 
नगरपाललकामा सामदुाययक होम स्टे दतात गरी सञ्चालन गनत सक्नेछन ्
।  

(२) सामदुाययक होम स्टे सञ्चालन सम्बन्धी कायतयवलधहरुको 
पालना गरी सञ्चाललत सामदुाययक होम स्टेलाई स्वीकृत योजना अनसुार 
यस नगरपाललकाबाट आवश्यक अनदुान उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।  
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३२.  जलाधार संरक्षण : (१) यस नगरपाललकाले आफनो क्षेत्रमा रहेका 
जलाधारहरुको पयहिान गरी नक्शासयहतको यववरण राख्न ुपनेछ ।  

(२) यस नगरपाललकामा रहेका जलाधारहरुको सामदुाययक 
वन उपिोक्ता समूहका माध्यमबाट संरक्षण सम्बन्धी कायतहरु गररन ेछ 
।  

(३) जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गने उपिोक्ता समूहलाई योजना 
र कायतक्रम तजुतमा तथा कायातन्वयनका लालग यस नगरपाललका र 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले आवश्यक प्रायवलधक 
तथा आलथतक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(४) जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट जलस्रोत 
लगायतको संरक्षणमा उपिोक्ता समूहले पयुातएको योगदान वापत 
जलस्रोत लगायतका स्रोत उपिोग गने यवलिन्न लनकाय, संघ संस्था, 
उद्योग लगायतका पक्षहरुले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गने उपिोक्ता 
समूहलाई यवलिन्न अनदुान तथा अन्य उत्प्ररेणाका स्रोतहरु उपलब्ध 
गराउन सक्नेछन ्।  

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनका लालग जलाधार संरक्षण गने 
उपिोक्ता समूह र जलाधार संरक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीि 
आवश्यक सम्झौता गनत सयकनेछ ।  

३३.  जैयवक मागतको व्यवस्थापन: (१) यस नगरपाललकामा वन्यजन्त ु र 
िारािरुुिीहरुको आवत जावत गने जैयवक मागतको रुपमा रहेका वन 
क्षेत्रहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोग सामदुाययक वनका 
माध्यमबाट गररनेछ । 

(२) जैयवक मागतका सामदुाययक वन र वन्यजन्तकुो संरक्षणका 
लालग उपिोक्ता समूहलाई यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी 
कायत गने कायातलयले प्रायवलधक तथा आलथतक र अन्य आवश्यक 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

(३) जैयवक मागतमा पने वन क्षेत्रमा आश्चश्रत समदुायलाई 
जैयवक मागतको वन पैदावार उपयोग गनतबाट बश्चञ्चत गररने छैन ।  
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(४) जैयवक मागतमा वन्यजन्तकुो प्रिावबाट सरुश्चक्षत रहनका 
लालग उपिोक्ता समूह र यस नगरपाललकाले सिेतना अलिवयृर्द् र 
सरुक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गनत गराउन सक्नेछ ।  

३४.  मानव–वन्यजन्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत यवतरण : (१) यस 
नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयका साथै 
सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूहले वन्यजन्तबुाट हनुे जनधनको क्षलत कम 
हनुे कायतक्रमहरु सञ्चालन गनुत पनेछ ।  

(२) वन्यजन्तबुाट कसैको धनजनको क्षलत िएमा त्यस्तो क्षलत 
वापत पीलडतलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन े
राहतका अलतररक्त यस नगरपाललका र वन उपिोक्ता समूहले थप राहत 
प्रदान गनत सक्नेछ ।  

(३) यस नगरपाललकाले वन्यजन्तबुाट प्रिायवत व्यश्चक्त तथा 
पररवारलाई राहत प्रदान गनत र मानव–वन्यजन्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापनका 
कायतक्रमहरु सञ्चालनका लालग एक कोषको स्थापना र सञ्चालन गनत 
सक्नेछ ।   

(४) मानव वन्यजन्त ु द्वन्द्वबाट प्रिायवत व्यश्चक्तहरुको 
जीउधनको सरुक्षाका लालग जीवन बीमा तथा लनजीवन बीमा गनतका 
लालग यस नगरपाललका र प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी कायातलयले 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(५) वन्यजन्तलुाई वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने अवस्था 
लसजतना गनतका लालग सामदुाययक वन लगायतका जैयवक मागतमा पानी 
पोखरी लनमातण, जंगली फलफूलका यवरुवा संरक्षण, घााँसै क्षेत्रहरुको 
संरक्षण जस्ता कायतहरु गनुतपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले कृयष तथा घरपालवुा जनावारका लालग 
हालनकारक वन्यजन्त ु िनी घोषणा गरेका वन्यजन्तहुरु घर गोठ तथा 
खेतबारीमा आई जनधनको क्षलत गने अवस्था देश्चखएमा त्यस्ता 
वन्यजन्तहुरुलाई धपाउन पाइनेछ ।    
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३५.  लसमसार क्षते्रको संरक्षण र व्यवस्थापन: (१) यस नगरपाललकाको वन 
क्षेत्रमा रहेका लसमसारको संरक्षण र सदपुयोग सामदुाययक वन उपिोक्ता 
समूहका माध्यमबाट गररनेछ।  

(२) वन क्षेत्र िन्दा बायहर रहेका लसमसारहरुको संरक्षण र 
सदपुयोगका लालग लसमसार उपिोक्ता समूह वा जल उपिोक्ता संस्था 
गठन गनत सयकनेछ ।  

(३) लसमसार उपिोक्ता समूह गठन र दतात गदात सामदुाययक 
वन उपिोक्ता समूह गठन र दतात गने प्रयक्रया अवलम्बन गनत सयकनेछ 
।  

(४) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुतमाका लालग यस 
नगरपाललकाको कायतपाललकामा छलफल गरी प्रदेश सरकारको वन 
सम्बन्धी कायातलयले प्रायवलधक, आलथतक र अन्य आवश्यक सहयोग 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपिोक्ता समूहले व्यवस्थापन गदै आएका लसमसार 
क्षेत्रका माछा लगायतका जलिरको संरक्षण र यवक्री यवतरणका लालग 
उपिोक्ता समूहले आफै आवश्यक व्यवस्था गनत सक्नेछ ।  

३६.  सावतजलनक जग्गामा वन यवकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस 
नगरपाललकाले वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया 
अवलम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रलित्र पयहिान िएका सावतजलनक जग्गामा 
करार सम्झौता बमोश्चजमका शततको आधारमा कुनै व्यश्चक्त, संघ संस्था 
वा सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको यवकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन गनत सक्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कामका लालग यस 
नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले 
उपिोक्ता समूहलाई आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

(३) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लित्रको सावतजलनक तथा 
ऐलानी जग्गामा रहेका काठ दाउरा जराजरुी दहिर बहिर आददको 
लबक्री गनत सक्नेछ । 
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(४) सडक र बाटो यकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी 
पने रुखहरु र िौतारा वा यस्तै प्रकृलतका अन्य ठाउाँमा लगाइएका 
रुखहरुले मानवीय जोश्चखम लसजतना वा यवपद्जन्य घट्ना हनुे पवुातनमुान 
िएमा वा अन्य कुनै कारणले काट्न वा हटाउन पने िएमा यस 
नगरपाललकाले सडक र वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून 
बमोश्चजमको प्रयक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाउन सक्नेछ 
।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोश्चजमका काठ लबक्री 
यवतरणबाट प्राप्त रकम यस नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुत 
पनेछ ।  

३७.  सहरी वनको यवकास र व्यवस्थापन : (१) यस नगरपाललकाले आफ्नो 
क्षेत्रलित्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सावतजलनक सडक तथा 
पाकत  जस्ता स्थानमा सामदुाययक वन उपिोक्ता समूहसाँगको सहकायतमा 
सहरी वनको यवकास तथा व्यवस्थापन गनत सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना हनुे सहरी वनको 
यवकासको लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत 
गने कायातलयले आवश्यक आलथतक तथा प्रायवलधक सहयोग उपलव्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना हनुे सहरी वनको वन 
पैदावार यस नगरपाललकासाँगको समन्वयमा सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूहले 
यवलिन्न प्रयोजनका लालग प्रयोग गनत सक्नेछ ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त लािको बााँडफााँडका 
बारेमा यस नगरपाललका र उपिोक्ता समूहका बीिमा कुनै सम्झौता वा 
सहमलत गररएमा सोही बमोश्चजम लािको बााँडफााँड गनुतपनेछ ।  

 

३८.  उद्यान घोषणा गनत सक्न े : (१) यस नगरपाललकाले सम्बश्चन्धत वन 
उपिोक्ता समूहसाँगको समन्वयमा वन क्षेत्रको कुनै उपयकु्त िागलाई 
वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा गरी वन उपिोक्ता समूह माफत त 
उद्यान लनमातण र सञ्चालन गनत सक्नेछ ।  
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(२) सामदुाययक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालन गररन े वन 
उद्यान तथा प्राणी उद्यान सम्बश्चन्धत उपिोक्ता समूह माफत त सञ्चालन 
गनुतपनेछ ।  

३९.  वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन: (१) वन क्षेत्रबाट हनु ेकावतन सश्चञ्चलत 
तथा उत्सजतन न्यूनीकरण बाहेकका जलस्रोत संरक्षण, जैयवक यवयवधता 
सरक्षण र पयातपयतटनको यवकास लगायतका वातावरणीय सेवाको 
व्यवस्थापन गनत िाहन े वन उपिोक्ता समूह लगायतका स्थानीय 
समदुायले आफ्नो वन व्यवस्थापन योजना वा यवशेष कायतयोजनामा 
व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन र सदपुयोग गनत 
सक्नेछन ्।  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा यवक्री 
गनत िाहन े उपिोक्ता समूह वा स्थानीय समदुाय र वातावरणीय सेवा 
उपयोग गनत िाहन े पक्षका बीिमा सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको 
खररद लबक्री गनत सयकने छ । 

(३) वातावरणीय सेवाको आदान प्रदान तथा खररद यवक्रीबाट 
प्राप्त लािको बााँडफाडाँ र सदपुयोग सम्बन्धी यवषयहरु वातावरणीय 
सेवाको व्यवस्थापन योजना र आपसी सम्झौतामा उल्लेख गररए 
बमोश्चजम हनुेछ ।  

४०.  जलवाय ु पररवततन न्यूनीकरण र अनकूुलन योजना: (१) यस 
नगरपाललकामा जलवाय ुपररवततनका कारण परेको प्रिाव न्यूनीकरणका 
लालग स्थानीय स्तरका जलवाय ुअनकूुलन योजना तजुतमा गरी उपिोक्ता 
समूह वा प्रिायवत स्थानीय समदुाय माफत त उक्त योजनाहरुको 
कायातन्वयन गनत सयकनेछ ।  

(२) उपिोक्ता समूहले समदुायमा आधाररत जलवाय ुअनकूुलन योजना 
तजुतमा गनत िाहेमा त्यस्ता योजना तजुतमा र सोको कायातन्वयनका लालग 
यस नगरपाललकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ु पनेछ र यस 
कायतका लालग सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले पलन 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे ।  

(३) जलवाय ु पररवततन न्यूनीकरणका लालग यस नगरपाललकामा 
जलवायमैुत्री संरिनाको लनमातण, यातायातका साधनहरुबाट हनुे उत्सजतन 
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न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको यवकासका माध्यमबाट कावतन उत्सजतन 
न्यूनीकरणका कायतक्रमहरु सञ्चालन गनत सयकनेछ ।  

(४) आगलागी लगायतका कायतहरुबाट हनु े वन यवनास तथा वन 
क्षयीकरण लनयन्त्रण गरी जलवाय ु पररवततन न्यूनीकरणमा योगदान गने 
वन उपिोक्ता समूहलाई सो वापत प्राप्त हनुे लाि उपलब्ध गराउन वा 
परुस्कृत गनतका लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी 
कायत गने कायातलयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुतपनेछ ।  

४१.  वन डढेलो लनयन्त्रण : (१) कुनै वनमा वन डढेलो लागेमा यस 
.नगरपाललका, सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलय, सरुक्षा 
लनकाय, सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र लनजी जग्गावालाहरु समेतको 
पहलमा वन डढेलो लनयन्त्रण गनुत पनेछ ।  

(२) यस नगरपाललकाले वन डढेलो लनयन्त्रणका लालग वन 
उपिोक्ता समूह माफत त सिेतना र क्षमता अलिवयृर्द् तथा डढेलो 
लनयन्त्रणको प्रयवलध तथा सूिना संयन्त्र यवकास गने र समन्वयका लालग 
आवश्यक कायतहरु गनुत पनेछ ।  

(३) वन डढेलो लनयन्त्रणमा खयटदा कुनै व्यश्चक्तलाई क्षलत हनु 
गएमा सोको मूल्यांकन गरी यस नगरपाललका र सम्बश्चन्धत उपिोक्ता 
समूहले राहत तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) वन डढेलोका कारण वा वन डढेलो लनयन्त्रण गनत जााँदा 
कुनै व्याश्चक्त घाइते वा मतृ्य िएमा त्यस्ता व्यश्चक्तले बीमा रकम पाउने 
गरी यस नगरपाललका र यसको क्षेत्रलित्र रहेका सामदुाययक वन 
उपिोक्ता समूहहरुको सहकायतमा सामयुहक बीमा कायतक्रम सञ्चालन गनत 
सयकनेछ र यस कायतमा सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघ, नेपालले 
समन्वय र सहजीकरण गनत सक्नेछ ।   

(५) कसैले वन क्षेत्रमा आगो लगाएमा वा आगो लाग्न सक्छ 
िन्न े कुरा थाहा हुाँदा हुाँदै लापरवाही गरी वनमा आगो लगाएमा वन 
सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम कारवाही र दण्ड सजाय हनुेछ 
।  
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४२.  स्थानीय वातावरण संरक्षण योजना : (१) यस नगरपाललकाले वातावरण 
संरक्षण योजना तजुतमा र कायातन्वन गदात सामदुाययक वन उपिोक्ता 
समूहसाँग समन्वय र सहकायत गनुत पनेछ ।  

(२) यस नगरपाललकामा रहेको वन क्षेत्र, नदी, खोला नाला, 
सावतजलनक जग्गा र अन्य प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा रहेका 
क्षेत्रहरुमा फोहरमैला यवसजतन गनत गराउन पाइन ेछैन ।  

(३) यस .नगरपाललकामा वातावरण संरक्षणका कायतहरु गदात 
सामदुाययक वनका माध्यमबाट गनुत पनेछ ।  

४३.  वकृ्षारोपण कायतक्रम सञ्चालन : (१) यस नगरपाललकाले प्रत्येक वडामा 
उपिोक्ता समूह वा वन सहकारी संस्था वा वन उद्यमको माध्यमबाट 
कश्चम्तमा एउटा नसतरी स्थापना गनतका लालग आवश्यक व्यवस्था गरी 
सोको लालग अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना गररने नसतरीमा रोजगारी 
प्रदान गदात सम्बश्चन्धत क्षेत्रमा रहेका यवपन्न पररवारलाई प्राथलमकता ददन ु
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थायपत नसतरीमा यकसान, लनजी 
वन तथा वन उपिोक्ता समूहको माग अनसुारका रैथाने र 
पाररश्चस्थलतकीय प्रणालीमैत्री व्यावसाययक यवरुवाहरुको उत्पादन र यवक्री 
यवतरण गनत प्राथलमकता ददन ुपनेछ ।  

(४) वन उपिोक्ता समूह, यकसान तथा लनजी वनवालाहरुलाई 
लनःशलु्क वा न्यूनतम ्शलु्कमा यवरुवा उपलब्ध गराई  वन क्षेत्र, नदी 
यकनार, नदी उकास क्षेत्र, नहर यकनार, सडक यकनार, सावतजलनक जग्गा, 
खाली जग्गा, पाखो जग्गा, वन यवनास िएको क्षेत्र र लनजी जग्गामा 
वकृ्षारोपणका लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत 
गने कायातलयबाट अनदुान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम यवलनयोजन 
गनुतपनेछ ।  

(५) यस .नगरपाललकामा फैललएका लमिाहा प्रजाती लनयन्त्रण 
गरी वा हटाई उक्त क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गनत िाहने वन उपिोक्ता समूह 
वा लनजी जग्गावालालाई यस नगरपाललकाले प्रायवलधक तथा आलथतक 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नछे ।  
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४४.  जडीबटुी खेलत तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवर्द्तन : (१) यस 
नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयले 
सामदुाययक वन लगायतका वन क्षेत्र र लनजी जग्गामा सगुश्चन्धत 
वनस्पलत, औषधीजन्य जडीबटुी तथा अन्य जडीबटुी खेलत र गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको पयहिान र प्रवर्द्तनका लालग प्रायवलधक, आलथतक र अन्य 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) यस नगरपाललकाको क्षेत्रमा उत्पाददत जडीबटुी तथा 
गैरकाष्ठ वन पैदावारको िण्डार, प्रशोधन र बजारीकरणका लालग 
आवश्यक पूवातधारको यवकास गने कायतक्रम सञ्चालन गनत सयकनेछ ।  

४५.  कृयष वन प्रवर्द्तन : (१) यस .नगरपाललकामा रहेका सामदुाययक वन 
लगायतका वन क्षेत्र, सावतजलनक जग्गा र लनजी वन तथा लनजी 
जग्गाहरुमा कृयष वन लगाउन िाहनेलाई यस नगरपाललकाले आलथतक 
तथा प्रायवलधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) सामदुाययक वनमा कृयष वन कायतक्रम सञ्चालन गदात वन 
क्षेत्रको जैयवक यवयवधता संरक्षण हनुे गरी र एउटै यवरुवाले लामो समय 
उत्पादन ददने प्रकृलतका वनजन्य तथा कृयषजन्य पैदावारहरु लगाउन 
प्राथलमकता ददन ुपनेछ । 

(३) गररवीको रेखामनुी रहेका पररवारलाई उपलब्ध गराइएको 
सामदुाययक वनको क्षेत्रमा कृयष वनका कायतहरु गदात वषतमा एक पटक 
मात्र खनजोत गनुतपने प्रकृलतका कृयषजन्य पैदावारहरु लगाउन सयकनेछ 
।  

 ४६.  वनजन्य बीउको उत्पादन : वन बीउको उत्पादन, यवक्री यवतरण र 
लनयाततका लालग यस नगरपाललकामा पाइन े वन पैदावारका बीउहरुको 
उत्पादन र बजारीकरणका लालग योजना तजुतमा गरी वन उपिोक्ता 
समूह र लनजी वनवालाहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सयकन ेछ ।  

४७.  वनजन्य खाद्य वस्त ु तथा कन्दमूलको सदपुयोग: (१) यस 
नगरपाललकाको सामदुाययक वन लगायतका वन क्षेत्रमा वनको हैलसयत 
नयवग्रन ेगरी र वातावरण तथा जैयवक यवयवधताको संरक्षण हनु ेगरी वन 
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क्षेत्रबाट उपलब्ध हनुसक्ने वनजन्य खाद्य वस्त ुतथा कन्दमूल संकलन 
र यवक्री यवतरण गनत सयकनेछ ।   

(२) यस नगरपाललकामा यवशेष पयहिान तथा महत्व िएका 
वनजन्य खाद्य वस्त ुतथा कन्दमूलको ददगो संकलन र सदपुयोग तथा 
बजारीकरणका लालग यवपन्न पररवार र यस्ता वस्तकुो बारेमा परम्परागत 
ज्ञान िएका पररवारलाई प्रायवलधक तथा अन्य आवश्यक सहयोग 
उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।  

४८.  िरन तथा खकत  व्यवस्थापन: (१) यस नगरपाललकामा रहेका 
सामदुाययक वनमा पशहुरुको िरीिरन व्यवस्थापनका लालग उपिोक्ता 
समूहको वन व्यवस्थापन कायतयोजनामा आवश्यक व्यवस्था गरी 
िरीिरन व्यवस्थापन गनुत सयकनेछ ।  

(२) सामदुाययक वन बाहेकका अन्य वन क्षेत्र वा सावतजलनक 
जग्गामा िरीिरन व्यवस्थापनका लालग यस नगरपाललकाले गोठाला तथा 
पशपुालक पररवार वा समूहसाँग परामशत गरी िरीिरन गराउने क्रममा 
पालन गनुतपने लनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

 (३) खकत  जग्गा उपयोग गरी िरीिरन र वन पैदावारको 
उपयोग गदै आएका स्थानीय वालसन्दाको प्रथाजलनत अभ्यासलाई सम्मान 
र संरक्षण गदै यस नगरपाललका र सम्बश्चन्धत सामदुाययक वन उपिोक्ता 
समूहले खकत  जग्गाहरुको ददगो व्यवस्थापनका लालग आवश्यक 
लनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।    

४९.  वन सम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रवर्द्तन : (१) यस नगरपाललकाको 
क्षेत्रलित्र आददवासी जनजालत समदुायले परम्परादेश्चख अवलम्बन गदै 
आएका वन सम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासहरुको प्रवर्द्तनका लालग 
सामदुाययक वन र अन्य यवलिन्न वन व्यवस्थापन प्रणालीको 
कायतयोजनामा आवश्यक व्यवस्थाहरु समावेश गनुत पनेछ ।  

(२) सामदुाययक वन तथा अन्य वन व्यवस्थापन प्रणालीका 
कायतयोजनाहरुमा उल्लेश्चखत वन सम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको 
प्रवर्द्तनका लालग सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूह र यस नगरपाललकाले 
आवश्यक स्रोत साधान र सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 
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(३) सामदुाययक वन बाहेकका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजलनत 
संस्थाले वन संरक्षण तथा सदपुयोग गदै आएको िएमा उक्त वन क्षेत्र 
सोही प्रथाजलनत संस्थाले व्यवस्थापन गनत सक्नेछ ।     

५०.  वन सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्तन (१) यस 
नगरपाललकामा वन व्यवस्थापन गदात वन स्रोतमालथको आददवासी 
जनजालत र स्थानीय समदुाय, दललत र मयहलाको अलधकार संरक्षण गनुत 
पनेछ ।  

(२) वन सम्बन्धी कुनैपलन कायतहरु गदात र वन स्रोत 
पररिालन गदात आददवासी जनजालत र स्थानीय समदुायको रैथाने तथा 
परम्परागत ज्ञानको पूणत रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्तन गनुत पनेछ ।  

(३) वन व्यवस्थापन गदात र वन स्रोत पररिालन गदात वनमा 
आश्चश्रत जीयवकोपाजतनको अलधकारबाट कसैलाई पलन बश्चञ्चत गनत पाइने 
छैन ।  

(४) यस नगरपाललकामा रहेका आददवासी जनजालत र स्थानीय 
समदुाय वन तथा जैयवक यवयवधता र प्राकृलतक स्रोत संरक्षण तथा 
सदपुयोगसाँग सम्बश्चन्धत परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्तनका लालग 
यस नगरपाललकाले आवश्यक सहयोग गनत सक्नेछ ।   

 
 

पररच्छेद – ७ 

लनजी वन सम्बन्धी व्यवस्था 
५१.  लनजी वन दतातसम्बन्धी व्यवस्था: (१) लनजी वन दतात गराउन िाहने 

कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले लनजी वन दतातको लालग सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयको लसफाररस सयहत यस नगरपाललकामा 
लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कुनै लनवेदन परेमा आवश्यक 
जााँिबझु गरी यस नगरपाललकाले लनजी वन दतात गरी प्रमाणपत्र ददनेछ 
। 
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम लनजी वन दतात गरेको यववरण 
सयहतको जानकारी यस नगरपाललकाले सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत 
गने कायातलयलाई गराउनेछ । 

५२.  लनजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार पररिालन: (१) लनजी वनको 
धनीले लनजी वनको यवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनत तथा लनजी वनको 
वन पैदावारको उपयोग गनत वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य लनधातरण गरी 
लबक्री यवतरण गनत सक्नेछ । 

(२) लनजी वनको धनीको अनरुोधमा उपदफा (१) बमोश्चजमको 
कामका लालग यस नगरपाललका र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने 
कायातलयले आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

(३) व्यावसाययक प्रयोजनको लालग लनजी वन वा लनजी 
आवादीमा रहेका वन पैदावारको सिलन तथा ओसारपसार यसै 
नगपाललकाको क्षेत्रलित्र गनुत परेमा यस नगरपाललकाबाट स्वीकृलत ललन ु
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापलन 
लनजी वनको वन पैदावार व्यावसाययक प्रयोजनको लालग यस 
नगरपाललकाको क्षेत्रबाट अन्य कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन 
पैदावारको यवक्री यवतरण र ओसारपसार गनुत परेमा सामदुाययक वन 
सम्बन्धी कायत गने कायातलयबाट स्वीकृलत ललन ुपनेछ । 

(५) घरायसी प्रयोजनको लालग यस नगरपाललकाको क्षेत्रबाट 
यो नगरपाललका रहेको श्चजल्ला लित्रको कुनै स्थानीय तहमा वन पैदावार 
यवक्री यवतरण तथा ओसारपसार गनुत परेमा यस नगरपाललकाबाट सिलन 
तथा ओसारपसार गने स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापलन यो 
नगरपाललका रहेको श्चजल्लाबाट कुनै अको श्चजल्लामा घरायसी प्रयोजनका 
लालग वन पैदावार यवक्री यवतरण तथा ओसारपसार गनुत परेमा 
सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयबाट स्वीकृलत ललन ुपनेछ 
। 



34 
 

(७) लनजी वनको धनीलाई लनजी वन यवकास, कृयष वन तथा 
जडीबटुी खेती एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवर्द्तनका लालग यस 
नगरपाललकाबाट पाररत कायतक्रम तथा योजना अनसुारका सहयोग, 

अनदुान तथा सयुवधाहरु उपलव्ध गराउन सयकनेछ । 

५३.  लनजी वनमा वन्यजन्त ु पालन : (१) कुनै लनजी वनवालाले यस 
नगरपाललकाको लसफाररसमा वन तथा वन्यजन्त ुसम्बन्धी प्रिललत संघीय 
कानून र मापदण्डको अधीनमा रही आफ्नो लनजी वनमा संरश्चक्षत 
वन्यजन्त ुबाहेकका वन्यजन्त ुतथा पन्छी समेत पालन गनत सक्नेछ । 

(२) कुनै लनजी वनवालाले उपदफा (१) बमोश्चजमका कायतहरु 
गरेको िएमा सोको जानकारी यस नगरपाललकामा गराउन ु पनेछ र 
उक्त वन्यजन्त ुतथा पन्छीमा कुनै रोग देखा परेमा तत्काल संघ तथा 
प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी कायातलय, पश ुयवकास कायातलय र अन्य 
सम्बश्चन्धत लनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनुतपनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

वन पररषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था 

५४.  वन पररषद्को गठनः  (१) वन अलधकार प्राप्त गने स्थानीय समदुाय, 

आददवासी जनजालत, मयहला, दललत, अल्पसंख्यक तथा उक्त वनक्षेत्रबाट 
आश्चश्रत एवं लािाश्चन्वत वनदेश्चख टाढाका समदुायको हक यहत संरक्षण 
सम्बन्धी यवषयमा नीलत लनमातण गनत तथा अलधकारवाला समदुायको हक 
यहतका / संयवधानको अनसूुिी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन २०७४ को दफा ११(२) (ञ) र दफा ११ (४) (ङ) मा 
उश्चल्लश्चखत वन, वन्यजन्त,ु जैयवक यवयवधता र वातावरणसम्बन्धी कायतहरु 
गनतको लालग उपिोक्ता समूह,  सरोकारवाला संघ संस्था तथा नागररक 
समाज र लनजी क्षेत्रसाँग समेत समन्वय, परामशत र सहकायत गरी 
नगरपाललका स्तरको बायषतक तथा आवालधक वन योजना तजुतमा गरी 
कायातन्वयन गनतका लालग स्थानीय वन पररषद गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको पररषदमा देहाय बमोश्चजमका 
अध्यक्ष तथा पदालधकारीहरू रहने छनः्  
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(क)  नगर प्रमखु – अध्यक्ष  

(ख) नगर उपप्रमखु - सदस्य 

(ग)  वन तथा वातावरण सलमलतको प्रलतलनलध १ जना – 

सदस्य 

(घ)  नगरकायतपाललकावाट मनोलनत कायतपाललका सदस्य मध्ये 
१ मयहला सयहत  २ जना- सदस्य 

(ङ)  सामदुाययक वन उपिोक्ता महासंघको प्रलतलनलध १ जना 
– सदस्य  

(ि)  आददवासी जनजालत महासंघको प्रलतलनलध १ जना – 

सदस्य 

(छ)  नीश्चज वनको प्रलतलनलध १ जना –सदस्य 

(ज)  मध्यवती उपिोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन सलमलतवाट 
अध्यक्षले मनोलनत गरेको १ जना – सदस्य 

(झ)  वन अलधकार, वातावरण संरक्षण र वन उपिोक्ताको 
हकयहतसाँग सम्बश्चन्धत क्षेत्रमा काम गरेको व्यश्चक्त 
मध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको १ दललत २ मयहला 
सयहत सदस्य ५ जना - सदस्य 

(ञ)  नगर प्रमखुले तोकेको वा  वन वातावरण क्षेत्र हेने 
शाखाको प्रमखु – सदस्य सश्चिव 

तर, नगरपाललकाले मनोलनत गदात उपदफा (२) को यवलिन्न 
खण्डहरूबाट प्रलतलनलधत्व हनु नसकेका जालत वा समदुायको प्रलतलनलधत्व 
हनुे गरी मनोनीत गनुतपनेछ ।  पररषदमा मयहलाको सहिालगता न्यूनतम 
५० प्रलतशत अलनवायत गराउन ुपनेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोश्चजम मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध 
दईु वषतको हनुेछ र लनजहरू एक अवलधको लालग पनुः मनोनीत हनु 
सक्नेछन ्।  

५५.  पररषद्को काम, कततव्य र अलधकारः (१) पररषद्को काम, कततव्य र 
अलधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछः–  

 (क)  वन र वनक्षेत्रमा रहेको प्राकृलतक स्रोत साधन (जल, 

जलमन, जंगल, वन्यजन्त,ु खलनज, जैयवक यवयवधता आदद) 
को परम्परागत रूपमा संरक्षण, िोगिलन, उपयोग गदै 
आईरहेका उक्त क्षेत्रमा बसोबास गने स्थानीय समदुाय, 

आददवासी जनजालत, मयहला, दललत, अल्पसंख्यक तथा 
उक्त वनक्षेत्रबाट आश्चश्रत एवं लािाश्चन्वत वनदेश्चख 
टाढाका समदुायको वनमालथको पहुाँि, स्वालमत्व, 

प्रलतलनलधत्व, लािको बााँडफाड समेतमा अग्रालधकार 
सयहतको वन सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धी यवषयमा  
प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने ।  

(ख)  वन सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धमा जानकारी गराउन 
कायतक्रम र सूिनाहरू प्रिार प्रसार गने, गराउने । 

(ग)   वनमालथको पहुाँि, स्वालमत्व, प्रलतलनलधत्व, लािको बााँडफाड 
समेतमा अग्रालधकार सयहतको वन सम्बन्धी अलधकारको 
सम्बन्धमा सूश्चित तथा अनसुन्धान गने, गराउने । 

(घ)  वन सम्बन्धी अलधकार सम्बन्धमा िइरहेका नीलत 
पररवततन गने वा नयााँ नीलत बनाउने सम्बन्धमा 
नगरपाललकालाई सझुाव ददने । 

(ङ)  वन सम्बन्धी हकयहत र अलधकार संरक्षण सम्बन्धी 
स्थानीय, प्रादेश्चशक, संघीय तथा अन्तरातयिय सूिनाहरू 
अद्यावलधक राख्न ेतथा राख्न लगाउने ।  
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(ि)  वन सम्बन्धी अलधकारहरूको अनगुमन गने गराउन े र 
अनगुमन गदात देश्चखएका त्रटुीहरूको सधुार गनत स्थानीय 
सरकारलाई सझुाब ददने ।  

(छ)  वन सम्बन्धी अलधकार संरक्षण गने सम्बन्धमा उपयकु्त 
सम्झेको अन्य काम गने, गराउने ।  

(ज)  परम्परागत रुपमा संरक्षण, संम्बर्द्तन र सदपुयोग गदै 
आएका स्थानीय समदुायको वनप्रयोगको अलधकारलाई 
राजनीलतक लसमाले वन्देज गने छैन, यदद कुनै अवरोध 
सजृना िएमा आवश्यक समन्वय गरेर समाधान गने । 

(झ)  सामदुाययक वनहरु बीि समन्वय गरेर स्थानीय आपूलतत, 
प्राकृलतक प्रकोपलाई सवतसलुि वनाउनका लालग लडपो 
स्थापना गने । 

(ञ)  अन्तर स्थानीय सरकारका बीि वन पैदावार आपूलतत 
व्यवस्था लमलाउनका लालग समन्वय गने । 

(ट)  समदुायर्द्ारा संिाललत कायतक्रमहरु अनगुमन लनररक्षण 
तथा पषृ्ठपोषण गने। 

(ठ)  समदुायको आन्तररक सशुासनको लालग आवश्यक 
सरसल्लाह, सझुाव र सहयोग गने 

(ड)  जैयवक यवयवधताको अलिलेश्चखकरण गने, अध्ययन 
अनसुन्धान गने, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने 

५६.  पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायतयवलधः  (१) पररषद्को बैठक अध्यक्षले 
तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

 (२) पररषद्को सम्पूणत सदस्य संख्याको कम्तीमा पिास 
प्रलतशतिन्दा बढी सदस्यहरू उपश्चस्थत िएमा पररषद्को बैठकका लालग 
गणपूरक संख्या पगुेको मालननेछ ।  
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(३) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र लनजको 
अनपुश्चस्थलतमा सदस्यहरू मध्येबाट जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ ।  

(४) पररषद्को लनणतय पररषद्को अध्यक्षर्द्ारा प्रमाश्चणत 
गररनेछ।  

(५) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायतयवलध पररषद आफैं ले 
लनधातरण गरे बमोश्चजम हनुेछ ।  

५७.  जााँिबझु र लनरीक्षण गनत सक्नःे  (१) कुनै व्यश्चक्त, वन उपिोक्ता समहु, 

संगदठत संस्था, सरकार, सरकारी तह, लनजी वा साझेदारी कम्पनी लगायत 
कसैले पलन यस ऐन र प्रिललत नेपाल कानून लबपररत हनुेगरी समदुायको 
वन अलधकारमा प्रलतकूल प्रिाव पाने कायत गरी रहेको वा यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगतत बनेको लनयम यवपरीत कामकारवाही िइरहेको छ िन्ने 
यवश्वास हनुे मनालसव कारण िएमा वन अलधकार संरक्षण पररषद आफै वा 
पररषदले तोकेको प्रलतलनलधले आवश्यक जााँिबझु र लनरीक्षण गनत, गराउन 
सक्नेछ । 

  
 

पररच्छेद – ( 
वन सम्बन्धी कसरुको जााँिबझु सम्बन्धी कायतयवलध र दण्ड सजाय 

५८.  वन सम्बन्धी कसरुको जााँिबझु सम्बन्धी कायतयवलध : यस 
नगरपाललकाको क्षेत्रलित्र हनुे वन, वन्यजन्त ु तथा वातावरण सम्बन्धी 
कसरुको जााँिबझु सम्बन्धी कायतयवलधका सम्बन्धमा वन, वन्यजन्त ुतथा 
वातावरण सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून लागू हनुेछ ।  

 

५९.  दण्ड सजाय : यस पाललकाको क्षेत्रलित्र हनुे वन, वन्यजन्त ु तथा 
वातावरण सम्बन्धी कसरुमा वन, वन्यजन्त ु तथा वातावरण सम्बन्धी 
प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम दण्ड सजाय हनुेछ ।  
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पररच्छेद –१० 

वन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 
६०.  नपेाल सरकार र प्रदेश सरकारको िलूमका : यो ऐन कायातन्वयनका 

लालग नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग र स्रोत 
साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

६१.  वन तथा वातावरण सम्बन्धी यवषयगत सलमलत : यस नगरपाललकाले वन 
क्षेत्रका यवषयमा समन्वय, अनगुमन तथा मूल्यांकन र अन्य आवश्यक 
कायतहरु गनतका लालग नगरपाललका तहमा कायतपाललकाको कुनै 
सदस्यको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण सलमलत गठन गनत सक्नेछ 
। 

६२.  वन तथा वातावरण शाखाले वन सम्बन्धी कायत गनत सक्न े : (१) यस 
नगरपाललकामा रहने वन तथा वातावरण सम्बन्धी शाखाले वन सम्बन्धी 
यवषयमा काम गनतको लालग आवश्यक मानव स्रोतको व्यवस्था गरी 
वनका यवषयमा आवश्यक सहजीकरण र प्रायवलधक सहयोग उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायत सञ्चालन 
गदात यस नगरपाललकामा रहेको यवषयगत सलमलतसाँग सहकायत र 
समन्वय गनुतपनेछ ।  

६३.  वन सम्बन्धी कायतक्रम सञ्चालन गनत सक्न:े (१) यस नगरपाललकाले 
नेपालको संयवधानको अनसूुिी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ञ) र दफा ११ (४) (ङ) मा 
उश्चल्लश्चखत वन, वन्यजन्त,ु जैयवक यवयवधता र वातावरण सम्बन्धी 
कायतहरु गनतको लालग उपिोक्ता समूह,  सरोकारवाला संघ संस्था तथा 
नागररक समाज र लनजी क्षेत्रसाँग समेत समन्वय, परामशत र सहकायत 
गरी नगरपाललका स्तरको बायषतक तथा आवालधक वन योजना तजुतमा 
गरी कायातन्वयन गनत सक्नेछ ।  

(२) यस नगरपाललकाले आफ्नो वन योजना कायातन्वनका 
क्रममा वन उपिोक्ता समूहको क्षमता यवकास, सामदुाययक वनका 
कायतयोजना तजुतमा, संशोधन तथा पररमाजतन, वन उद्यम तथा पयातपयतटन 
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यवकास लगायतका कायतहरुको लालग आलथतक तथा प्रायवलधक सहयोग 
उपलब्ध गराउने गरी लनयलमत रुपमा बजेट यवलनयोजन गनत सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद – !! 
यवयवध 

६४. प्रलतवेदन पेश गनुतपनेः (१) उपिोक्ता समूहले  ऐनको दफा २२ 
बमोश्चजमको आथीक यववरण तथा सामदुाययक वनको श्चस्थलत खलुाई लेखा परीक्षण 
गरी आफ्ना यक्रयाकलापहरुको वायषतक प्रलतवेदन यस नगरपाललकामा पेश 
गनुतपनेछ । 
(२) उपदफा (१) वमोश्चजमको समयलित्र वायषतक प्रलतवेदन र लेखा परीक्षण 
प्रलतवेदन पेश नगरेमा यस नगरपाललकाले सम्वश्चन्धत उपिोक्ता समूहको बैि 
खाता रोक्का गरी वन पैदावार संकलन तथा यवक्री यवतरणमा रोक लगाउनका 
लालग सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत गने कायातलयलाई लेश्चख पठाउनेछ ।  
६५.  वन क्षते्रमा प्रवेश लनयमन: (१) वन संरक्षणको दृयिकोणले आवश्यक 

देश्चखएमा यस नगरपाललका र सम्बश्चन्धत वन उपिोक्ता समूहले आफ्नो 
सबै वन क्षेत्र वा केही लनश्चित वन क्षेत्रमा केही समयका लालग प्रवेश 
लनयन्त्रण तथा लनषधे गनत सक्नछे । 

(२) सामदुाययक वन बाहेकका वन क्षेत्रमा केही समयका 
लालग प्रवेश लनषधे गनुतपने िएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था वन सम्बन्धी 
प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ र सामदुाययक वन सम्बन्धी कायत 
गने कायातलयले वन क्षेत्रमा प्रवेश लनषधे सम्बन्धी लनणतय गदात यस 
नगरपाललकासाँग समन्वय, छलफल तथा परामशत गनुत पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम वन क्षेत्रमा प्रवेश लनषधे 
गदात परम्परागत रुपमा उपयोग गदै आएको बाटो, पानी (खानेपानी, 
लसंिाइ, पानीघट्ट) र धालमतक तथा सांस्कृलतक क्षेत्रको लनयलमत उपयोगमा 
प्रलतबन्ध लगाउन पाइने छैन ।   

६६.  सामाश्चजक प्रयोजनका लालग वन पैदावारको आपूलतत : यस नगरपाललकाको 
क्षेत्रलित्र धालमतक तथा सांस्कृलतक कायत, यवपद् व्यवस्थापन, दाह संस्कार, 

यवपन्न वगतको घरगोठ लनमातण र अन्य अत्यावश्यक यवकास लनमातणको 
लालग काठ दाउरा आवश्यक परेमा यस नगरपाललकाले सम्बश्चन्धत वन 
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उपिोक्ता समूह वा लनजी वनवालालाई न्यूनतम ् शलु्क ललई यी 
प्रयोजनका लालग काठ दाउरा आपूलतत गनतका लालग समन्वय गनत सक्नेछ 
।  

६७.  वेवाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त लािको बााँडफााँड : संघ तथा प्रदेश 
सरकारले वन सम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम यस 
नगरपाललकाको क्षेत्रबाट संकललत वेवाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त 
रकमको २५ प्रलतशत रकम यस नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

६८.  अन्तर स्थानीय तहमा फैललएको वन व्यवस्थापन: यस नगरपाललका र 
लछमेकी नगरपाललका/गाउाँपाललका बीि फैललएको वनको ददगो 
व्यवस्थापनका लालग अन्तर स्थानीय तह वन समन्वय सलमलत गठन 
गरी त्यस्ता वनहरुको सामदुाययक वनका माध्यमबाट ददगो संरक्षण र 
व्यवस्थापनका लालग सहजीकरण गररनेछ ।  

६९.  वन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र अलिलेख : (१) यस नगरपाललकामा 
रहेको वन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धानका लालग आवश्यक अनदुानको 
व्यवस्था गरी वनको यवकासमा टेवा पयुातउने योजना तजुतमा गनत 
सयकनेछ ।  

(२) यस नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार 
तथा जैयवक यवयवधता र वन्यजन्त ु तथा यी यवषयसाँग सम्बश्चन्धत 
परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अलिलेख तयारी गनत सक्नछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम तयार गररएको अलिलेखलाई 
यवद्यतुीय माध्यमबाट व्यवश्चस्थत गरी समदुाय तथा सरोकारवालाको 
पहुाँिमा राख्न ुपनेछ ।   

७०.  परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्था : वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय 
योगदान गने समदुाय, व्यश्चक्त वा संस्थालाई यस नगरपाललकाले 
आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनत सक्नेछ ।  

७१.  अलधकार प्रत्यायोजन : यस नगरपाललकाको कायतपाललकाले यस ऐन 
बमोश्चजम प्राप्त गरेको अलधकार कुनै यवषयगत सलमलत वा प्रमखुलाई 
प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ ।  
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७२.  लनयम, लनदेश्चशका, कायतयवलध र मागतदशतन बनाउन सक्न े : यस ऐनमा 
गररएका व्यवस्थाहरुको प्रिावकारी कायातन्वयनको लालग यस 
नगरपाललकाले आवश्यक लनयम, लनदेश्चशका, कायतयवलध र मागतदशतन 
बनाउन सक्नछे ।  

७३.  बिाउ तथा खारेजी र बाश्चझएमा गने : (१) यस नगरपाललकाको 
स्थानीय बन ऐन तजुतमा नहदुााँ सम्म िईगरेका कामकाजहरु यसै ऐन बमोश्चजम 
िए गरेको  मालननेछ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा 
प्रदेश कानूनमा गररएका व्यवस्थाहरुसाँग बाश्चझन गएमा बाश्चझएको 
हदसम्म यो ऐनका सम्बश्चन्धत दफाहरु स्वतः लनष्कृय हनुेछन ्।  

 

 

आज्ञाले, 
यटकेन्द्रराज िट्ट 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


