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वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन
बनेको ऐन, २०७८

ले टाङ नगरपाललकाको
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७८

नगरसभाबाट पाररत लमलत : २०७८।०३।११
प्रमाणीकरण लमलत : २०७८।०३।१३

प्रस्तावना:
लेटाङ नगरपाललकाको क्षेत्र लभत्र रहेको वनको सामुदाययक वन लगायत समुदायमा
आधाररत वन र लनजी वनका माध्यमबाट ददगो व्यवस्थापन गरी वनमालथको सामुदाययक
तथा लनजी अलधकारको सुलनश्चितता, जैयवक यवयवधता सं रक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवद्र्धन
र पयानपयनटन एवं वन उद्यमको यवकास गदै वन पैदावारको सदुपयोग र सोबाट प्राप्त
लाभको न्यायोश्चित् बााँडफााँड गदै ददगो यवकास, आलथनक समृयि र लैयिक तथा समाश्चजक
न्याय हालसल गनन वान्छनीय भएकोले,
नेपालको सं यवधानको धारा २२१ र २२६, अनुसूिी ८ एवं ९ र स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोश्चजम लेटाङ नगरपाललकाको नवौं नगर सभाले
यो स्थानीय वन ऐन २०७८ वनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारश्चम्भक
१.

सं श्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लेटाङ नगरपाललकाको वन ऐन
२०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भएपलछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : यवषयवा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा :
(क) “उपभोक्ता समूह” भन्नाले वनको सं रक्षण, सम्विनन, व्यवस्थापन र सदुपयोग
गननका लालग दफा १३ बमोश्चजम गठन भएको उपभोक्ता समूहलाई
जनाउाँ दछ ।
(ख) “कबुललयती वन” भन्नाले दफा २७ बमोश्चजम व्यवस्थापन गररने रायिय
वनलाई जनाउाँ दछ ।
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(ग) “गैरकाष्ठ वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न भएका वा
वनबायहर रहेका रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहेकका जडीबुटी
तथा अन्य सबै जैयवक उत्पश्चिका सामानलाई जनाउाँ छ ।

(घ) “श्चिलडयाखाना” भन्नाले सं रक्षण श्चिक्षा, मनोरन्जन, प्रजनन्, वंिाणु श्रोत सं रक्षण,
अध्ययन अनुसन्धान गने उद्देश्यले जीवजन्तुको परस्थानमा प्रदिननीमा राखी
व्यवस्थापन गररएको स्थानलाई जनाउाँ छ ।
(ङ) “जैयवक मागन” भन्नाले वन्यजन्तुहरु एक वासस्थानबाट अको वासस्थानमा
आवत जावत गने क्षेत्र वा वन जंगल वा वन क्षेत्रलाई जनाउाँ छ ।
(ि) “टााँिा” भन्नाले काठ वा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, श्चिन्ह वा
लनिानालाई जनाउाँदछ ।
(छ) “लडलभजन वन कायानलय” भन्नाले प्रदे ि सरकार अन्तगनतको लडलभजन वन
कायानलयलाई जनाउाँ दछ ।

(ज) “लडलभजनल वन अलधकृत” भन्नाले प्रिललत कानून बमोश्चजम खयटएको लडलभजन
वन कायानलयको प्रमुखलाई जनाउाँ दछ ।
(झ) “धालमनक वन” भन्नाले दफा २८ बमोश्चजम सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको
रायिय वनलाई जनाउाँ दछ ।
(ञ)

“लनजी वन” भन्नाले प्रिललत कानून बमोश्चजम कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाको हक
पुग्ने लनजी जग्गामा लगाई हुकानएको वा सं रक्षण गररएको वनलाई जनाउाँ छ
र सो िब्दले पररवारको लनजी जग्गामा रहेको पाररवाररक लनजी वन
समेतलाई जनाउनेछ ।

(ट) “रायिय वन” भन्नाले नगरपाललकाको क्षेत्रलभत्र रहेका सरकारिारा व्यवश्चस्थत
वन, वन सं रक्षण क्षेत्र, सामुदाययक वन, साझेदारी वन, कबुललयलत वन र
धालमनक वन समेतलाई जनाउाँ छ ।
(ठ) “वन” भन्नाले पूणन वा आंश्चिक रुपमा रुखहरु वा बुट्यानले ढायकएको
क्षेत्रलाई जनाउाँ छ ।
(ड) “वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका
दे हायका वन पैदावारलाई जनाउाँ छ ।
(१) काष्ठजन्य वन पैदावार
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(२) जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार र
(३) िट्टान, ढु िा, माटो, नदीजन्य र खलनजजन्य पदाथन ।
(ढ)

“वन लसमाना श्चिन्ह” भन्नाले रायिय वनको लसमाना छु ट्टयाउन लगाइएको
काठ, ढु िा, लसमेन्ट वा अरु कुनै वस्तुको खम्वा वा श्चिन्हपटलाई जनाउाँ दछ
र सो िव्दले प्रिललत कानून बमोश्चजम जग्गा नापजााँि गरी तयार गरे को
नक्सामा अयित वन लसमाना श्चिन्् समेतलाई जनाउनेछ ।

(ण) “वन क्षेत्र” भन्नाले लनजी स्वालमत्वको हक भोगको र प्रिललत कानूनले
अन्यथा व्यवस्था गरे को बाहेकको वन लसमाना लगाइएको वा नलगाइएको
वनले घेररएको वा वनलभत्र रहेको घााँसे मैदान, खकन, यहउाँ ले ढाकेको वा
नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, लसमसार, नदी, खोलानाला, बगर,
पलतन वा ऐलानी जग्गाले ओगटे को क्षेत्र समेतलाई जनाउाँ दछ ।
(त)

“व्यवस्थापन योजना” भन्नाले वातावरणीय सन्तुलत कायम राखी वनको
यवकास, सं रक्षण तथा वन पैदावारको उपयोग र लबक्री यवतरण गनन तयार

गररएको र यस ऐन एवं प्रिललत कानून बमोश्चजम स्वीकृत वनसम्वन्धी
कायन योजनालाई जनाउाँदछ ।
(थ)

“वातावरणीय सेवा” भन्नाले वन क्षेत्रको पाररश्चस्थलतकीय प्रणालीबाट प्राप्त
हुने दे हाय बमोश्चजमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभलाई जनाउाँ दछ ः
(१) कावनन सेवा

(२) जैयवक यवयवधताको सं रक्षण
(३) जलाधार तथा जलिक्र प्रणाली
(४) पयानपयनटन
(५) वातावरणीय सेवा प्रदान गने अन्य वस्तु, सेवा वा लाभ ।
(द)

“वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी प्रिललत कानून
बमोश्चजम गररने सं श्चक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारश्चम्भक वातावरणीय
परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेतलाई जनाउाँ दछ ।

3

(ध)

“सामुदाययक वन” भन्नाले यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून
बमोश्चजम उपभोक्ता समूहलाई सामुदाययक वनको रुपमा हस्तान्तरण
गररएको वनलाई जनाउाँदछ ।

(न)

“सावनजलनक जग्गा” भन्नाले जग्गा र वनसम्बन्धी प्रिललत कानून बमोश्चजम
पररभायषत गररए अनुसार नगरपाललकाको क्षेत्रमा पयहिान र लसमाङ्कन
गररएका सावनजलनक जग्गालाई जनाउाँ दछ ।

(प)

“नगरपाललका” भन्नाले लेटाङ नगरपाललकालाई जनाउाँ दछ ।
पररच्छे द – २

वनको सीमा लनधानरण, भू–उपयोग र वन क्षेत्रमा यवकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी
व्यवस्था
३.

वनको लसमाना लनधानरण :
(१) वन सम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम लडलभजन वन कायानलयले
नगरपाललकामा कायनपाललकासाँग समन्वय र छलफल गरी सामुदाययक वन
उपभोक्ता समूहका साथै आवश्यकता अनुसार वन लसमानामा रहेको लनजी
जग्गावालाहरुलाई समेत सहभागी गराई रायिय वनको लसमाना लनधानरण
गरी वन लसमाना श्चिन्ह लगाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन लसमाना लनधानरण गरी तयार गररएको नक्िामा
नगरपाललकाको

प्रमुख/अध्यक्षले

प्रमाश्चणत

गरी

सोको

एक

प्रलत

नगरपाललकामा र एक प्रलत लडलभजन वन कायानलयमा अलभलेख राख्नु
पनेछ।
४.

वन लसमानाका लालग जग्गा प्राप्त गनन सक्ने : (१) दफा ३ बमोश्चजम वनको
लसमाना कायम गदान वन सं रक्षणको दृयिकोणले आवश्यक भएमा वनको लसमानासाँग
जोलडएका सावनजलनक जग्गा वा लनजी जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा रहेका कुनै भौलतक

सं रिनाहरु समेत नगरपाललकामा कायनपाललकासाँग छलफल गरी सं घीय कानून
बमोश्चजम वनको लसमाना लभत्र पारी वन लसमाना कायम गनन सयकने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम घर जग्गा समेत वन लसमाना लभत्र पानुन पने भएमा
घर जग्गा प्रालप्त र सोको क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी सं घीय
कानून बमोश्चजम हुनेछ ।

(३) वन लसमानालभत्र परे को लनजी जग्गाको वनसम्बन्धी सं घीय कानून बमोश्चजम
लगत कट्टा गनुन पनेछ ।
(४) रायिय वनमा परे को लनजी जग्गाको लगत कट्टा गररएमा लडलभजन वन
कायानलय

र

कायनपाललका

मालपोत
समक्ष

कायानलयले

सोको

जानकारी

ददनुपनेछ र नगरपाललकाले

सोही

नगरपाललकाको
बमोश्चजम

लनजी

जग्गाको भूमी करसम्बन्धी लगत कट्टा गनुन पनेछ ।
६.

वनसम्बन्धी भू–स्वालमत्व :
(१) नगरपाललकाको क्षेत्र लभत्र रहेको वनमालथको भू–स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था
दे हाय बमोश्चजम हुनेछ ।
(क)

नगरपाललकाको क्षेत्र लभत्र रहेका सावनजलनक जग्गाहरुमालथको भू–
स्वालमत्व यसै नगरपाललकामा लनयहत रहने छ ।

(ख)

नगरपाललकामा रायिय वनको रुपमा रहेका वनक्षेत्रका जग्गामालथको
भू–स्वालमत्व वन सम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम नेपाल
सरकारमा रहनेछ ।

(ग)

सामुदाययक

वन

लगायतका

समुदायमा

आधाररत

वन

क्षेत्रका

जग्गाहरु सामुदाययक जग्गाको रुपमा रहने छन् ।

ाँ ै आएका वनहरुमा परम्परागत
(३) प्रथाजलनत रुपमा सं रक्षण र व्यवस्थापन हुद
रुपमा स्थायपत सम्बश्चन्धत प्रथाजलनत सं स्थाको अलधकार रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नगरपाललकामा रहेको रायिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग
पररवतनन, भोगालधकार

प्रदान

वा

अन्य

कुनै

यकलसमले

कसैलाई

हक

हस्तान्तरण गने लनणनय गनुप
न ूवन नगरपाललकाको कायनपाललका, सम्बश्चन्धत वन

उपभोक्ता समूह र कुनै स्थानमा प्रथाजलनत सं स्था भएमा सोको समेत
सहमलत ललनु पनेछ ।
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७.

वन व्यवस्थापन प्रणाली :
(१) नगरपाललकामा रहेको रायिय वनलाई सामुदाययक वन र आवश्यकता
अनुसार समुदायमा आधाररत अन्य वन वा प्रथाजलनत वनको रुपमा
व्यवस्थापन गररनेछ ।

(२) नगरपाललकाको सावनजलनक जग्गामा रहेको वनलाई नगरपाललका आफैले
व्यवस्थापन गनन वा सामुदाययक वनको रुपमा यवकास र व्यवस्थापन गनन
सक्नेछ ।
८.

भू–उपयोग योजना र वन क्षेत्रको भू–उपयोग पररवतनन :
(१) नगरपाललका वा अन्य सम्बश्चन्धत लनकायले भू–उपयोग योजना तजुम
न ा गदान
नगरपाललकामा

रहेको

रायिय

वनलाई

वन

क्षेत्रको

रुपमा

नै

कायम

गनुप
न नेछ।

(२) नगरपाललकाको क्षेत्रलभत्र रहेका कुनै पलन वनहरुमा कुनै पलन यकलसमको
बसोवास वा पूनरवास गने गराइने छै न । तर प्राकृलतक प्रकोप यपलडत
घरधुरीहरुलाई प्रकोप व्यवस्थापन गनन लाग्ने अवधीभर वनको कुनै क्षेत्रमा
वन यवनास नहुने गरी अस्थायी बसोबास गराउन सयकने छ ।

(३) नेपालको सं यवधान बमोश्चजम भूलमयहन दललत र भूलमयहन सुकुम्वासीलाई रुख
यवरुवा नभएको कुनै क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनु पने भएमा भूमीसम्बन्धी
प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन गनुप
न नेछ ।
(४) वन क्षेत्रको भू–उपयोग पररवतनन गनुप
न ने भएमा सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहको
सहमलत ललई मश्चन्त्रपररषद्बाट अनुमलत प्राप्त भएमा मात्र वन क्षेत्रको भू–
उपयोग पररवतनन गनन पाइनेछ ।
९.

वन क्षेत्रमा यवकास आयोजना सञ्चालन :
(१) वन क्षेत्रमा रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय गौरवको योजना
सञ्चालन गने, क्षलतपूलतन प्रदान गने र वन क्षेत्रको पूनरस्थापना गने सम्बन्धी
व्यवस्थाहरु वनसम्बन्धी प्रिललत संघीय कानून बमोश्चजम हुनेछ ।

(२) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना वा रायिय गौरवको योजना बाहेक अन्य
आयोजनाका लालग वन क्षेत्रको प्रयोग गनन पाइने छै न । तर नगरपाललकाले
आफ्ना स्थानीय यवकास आयोजनाको लालग वन क्षेत्र प्रयोग गनुप
न ने भएमा
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प्रभायवत स्थानीय समुदायसाँगको सहमलतमा वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय
कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन गरी नेपाल सरकारको स्वीकृती ललई
लनश्चित् वन क्षेत्र प्रयोग गनन सक्नेछ ।

(३) नगरपाललकामा नक्िामा वन क्षेत्रको रुपमा रहेको तर वन कायम नरही
यवलभन्न यकलसमका सावनजलनक प्रयोजनका लालग उक्त वन क्षेत्रको जग्गा
उपयोग भइरे को अवस्था रहेमा उक्त वन क्षेत्रको जग्गालाई सोही सावनजलनक
प्रयोजनका लालग उपयोग गरी सो वन क्षेत्रको जग्गा बरावर अन्यत्र उपयुक्त
जग्गाहरुमा वन क्षेत्रका यवकास गनन सयकनेछ ।
१०. वन क्षेत्र प्रयोग गदान क्षलतपूलतन ददनुपने :

(१) कुनै पलन प्रयोजनका लालग वन क्षेत्र प्रयोग गदान सोबाट प्रभायवत हुने
उपभोक्ता समूह र प्रथाजलनत सं स्थाहरुसाँग पूवस
न ूश्चित सहमलत ललनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन क्षेत्र प्रयोग गदान कुनै प्रभाव पने भएमा
सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूह र अन्य प्रभायवत समुदायलाई प्रिललत कानून
बमोश्चजम क्षलतपूलतन उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(३) रायिय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, रायिय गौरवका आयोजना र अन्य कुनै
पलन यवकास आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गने क्रममा प्राप्त भएका वन
पैदावार सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावार
कटान, संकलन, ओसार पसार र घाटगिी गदान लाग्ने खिन सम्बश्चन्धत यवकास
आयोजनाले व्यहोनुन पनेछ ।
११. वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य खलनज पदाथनको प्रयोग :
(१)

नगरपाललका

अन्तगनतको

रायिय

वन

क्षेत्रमा

पने

नदीजन्य

साधारण

लनमानणमूखी खलनज पदाथनको संकलन तथा प्रिोधनसम्बन्धी कायन गदान
वातावरण

सं रक्षणसम्बन्धी

प्रिललत

सं घीय

कानून

बमोश्चजमको

प्रयक्रया

अवलम्बन गरी नगरपाललकाले लनधानरण गरे बमोश्चजमको साधारण लनमानणमूखी
खलनज पदाथनको मूल्य र स्थानीय कर भुक्तानी गरे पिात् मात्र सं कलन गनन
पाइनेछ ।
(२) रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथनको
सं कलन तथा प्रिोधन गदान नेपाल सरकार र प्रदे ि सरकारको प्रिललत
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मापदण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोश्चजम
नगरपाललकाले तजुम
न ा गरे का मापदण्डहरुको समेत पालना गनुप
न नेछ ।
(३) सामुदययक वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथन
सं कलन गदान सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहको समेत पूवस
न हमलत ललनु पनेछ ।

(४) रायिय वन क्षेत्रमा साधारण लनमानणमूखी खलनज पदाथन बाहेक अन्य खलनज
पदाथनको सवेक्षण तथा उत्खनन्

गदान खानी तथा खालनज पदाथन, वन र

वातावरण सं रक्षणसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम गनुप
न नेछ ।
(५) नगरपाललकाले रायिय वन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमानणमूखी खलनज
पदाथनको यवक्री यवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये कश्चम्तमा २५ प्रलतित रकम
सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूह माफनत प्रभायवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण
सं रक्षणमा खिन गनुप
न नेछ ।
१२. वन क्षेत्रमा वातावरणीय मापदण्डको पालना :
(१) वातावरण सं रक्षणसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम वातावरणीय
अध्ययन गनुप
न ने भनी लनधानरण भएका प्रस्तावहरु नगरपाललकामा रहेको वन

क्षेत्रमा कायानन्वयन गनुप
न ूवन उक्त प्रस्तावहरुका बारे मा वातावरणीय अध्ययन
ु नेछ ।
गरी सोसम्बन्धी प्रलतवेदन सम्बश्चन्धत लनकायबाट स्वीकृत भएको हुनप

(२) नगरपाललकाको वन क्षेत्रमा कायानन्वयन गररने कुनै पलन प्रस्तावहरुका बारे मा
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी गदान नगरपाललकाको कायनपाललका
बैठकमा छलफल गरी राय सुझाव र परामिन ललएको हुनपु नेछ ।
पररच्छे द – ३
उपभोक्ता समूह सम्बन्धी व्यवस्था
१३. उपभोक्ता समूहको गठन :

(१) नगरपाललकामा सामुदाययक यहतका लालग सामुयहक रुपमा कुनै वन क्षेत्रको
सं रक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको न्यायोश्चित् उपयोग गनन
िाहने त्यस्तो वनको सम्बश्चन्धत उपभोक्ताहरुले यस ऐन र वनसम्बन्धीःे
प्रिललत सं घीय कानूनमा लनधानररत प्रयक्रया अवलम्बन गरी नगरपाललकासाँगको
समन्वय, छलफल

र सहभालगतामूलक रुपमा उपभोक्ता समूह गठन गनन

सक्नेछन् ।
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(२) उपभोक्ता समूह गठन गदान परम्परागत रुपमा वन उपयोग गदै आएका
उपभोक्ताहरु सयहत सम्बश्चन्धत सबै घरधुरीलाई सदस्यको रुपमा समावेि
गनुप
न नेछ र उपभोक्ता समूहको यवधानमा यसरी पयहिान गररएका सबै

धरधुरीबाट एक मयहला र एक पुरुषको नाम साधारण सदस्यको रुपमा
समावेि गनुप
न नेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहको कायनसलमलतको अवधी बढीमा िार वषनको हुनेछ र

उपभोक्ता समूहको कायनसलमलतमा अध्यक्ष वा सश्चिवमध्ये एक जना मयहला र
उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना मयहला सयहत लैयिक समानताका
साथै समाश्चजक रुपमा समावेिीकरण कायम गनुन पनेछ ।

(४) नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थानीय सरकारको सश्चञ्चत कोषमा व्ययभार
हुनेगरी

सेवा

सुयवधा

प्राप्त

व्यश्चक्त

उपभोक्ता

समूहको

कायनसलमलतमा

पदालधकारी तथा सदस्य बन्न पाइने छै न ।
१४. उपभोक्ता समूहको दतान :
(१) दफा १३ बमोश्चजम गदठत उपभोक्ता समूहको दतानका लालग नगरपाललकाको
लसफाररस र वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजमको ढााँिामा लनधानररत
यवधान सयहत लडलभजन वन कायानलय समक्ष लनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररस, लनवेदन र यवधान प्राप्त भएमा लडलभजनल

वन अलधकृतले आवश्यक जााँिबुझ गरी त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई दतान गरी
लनधानररत ढााँिामा दतान प्रमाण–पत्र प्रदान गनुन पनेछ ।

(३) उपभोक्ता समूह गठन र यवधान दतानका क्रममा लडलभजन वन कायानलयले
नगरपाललकासाँग समन्वय गरी छलफल गनुप
न नेछ र उपभोक्ता समूहको
गठन, यवधान तजुम
न ा र उपभोक्ता समूह दतानका लालग नगरपाललका र
लडलभजन वन कायानलयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहको यवधानमा समावेि गनुप
न ने यवषय र उपभोक्ता समूहलाई
प्रदान गररने प्रमाणपत्रको ढााँिाहरु वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानूनमा
उल्लेख भए बमोश्चजम हुनेछ ।
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१५. उपभोक्ता समूह सं गदठत सं स्था हुने :

(१) दफा १४ बमोश्चजम दतान भएको उपभोक्ता समूह अयवश्चच्छन्न उिरालधकारवाला
एक स्विालसत, सं गदठत र सामुदाययक प्रकृलतको समाश्चजक सं स्था हुनेछ ।

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

(३) उपभोक्ता समूहले व्यश्चक्त सरह िल अिल सम्पश्चि प्राप्त गनन, उपभोग गनन,
बेि लबखन गनन वा अन्य यकलसमले बन्दोवस्त गनन सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहले व्यश्चक्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस उजुर गनन र सो
उपर पलन सोही नामबाट नाललस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
१६. उपभोक्ता समूहको कोष :

(१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र उक्त कोषमा दे हायका
रकमहरु जम्मा गररनेछ :

(क) नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाबाट प्राप्त अनुदान, 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 सभाबाट स्वीकृत वायषनक कायनक्रमका लालग उपभोक्ता समूहको
तफनबाट गररने खिन उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषबाट व्यहोररने छ ।
(३) उपभोक्ता समूहले कोषको सञ्चालनका लालग नगरपाललकाले समय समयमा
ददएको राय सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी कोष पररिालन मागनदिनन
तजुम
न ा गनुप
न नेछ ।
१७. उपभोक्ता समूहको यववरण र प्रगलत प्रलतवेदन पेि गनुप
न ने :
(१) लडलभजन वन कायानलयले नगरपाललका अन्तगनत पने सबै वन उपभोक्ता
समूहको दतान यववरण सयहतको प्रमाणपत्र, स्वीकृत यवधान, वन हस्तान्तरणको
प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन कायनयोजनाको प्रलतललयप नगरपाललकालाई यो
ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक मयहना लभत्रमा उपलब्ध गराउनु पनेछ र
नगरपाललकाले सोको अद्यावलधक अलभलेख कायम गनुन पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम नगरपाललकामा अलभलेख अद्यावलधक भएका उपभोक्ता
समूहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ)
बमोश्चजम नगरपाललकाले यस ऐन बमोश्चजम लनयमन, सहजीकरण र अनुगमन
गनन सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता समूहको यवधानमा लनधानररत प्रयक्रया बमोश्चजम उपभोक्ता समूहले
प्रत्येक वषन साधारण सभाको आयोजना गरी आफ्नो वायषनक कायनक्रम र
लेखा परीक्षण प्रलतवेदन पाररत गरी सोको यववरण नगरपाललकामा उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषन आलथनक वषन समाप्त भएको तीन मयहनालभत्र
सामुदाययक वनमा गररएका यक्रयाकलाप, उपलब्धी र वतनमान अवस्थाको
यववरण सयहतको वायषनक प्रलतवेदन सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयमा पेि
गरी सोको एकप्रलत नगरपाललका समक्ष पलन पेि गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्चजम प्राप्त वायषनक प्रलतवेदनको आधारमा नगरपाललका र
लडलभजन वन कायानलयले सम्वश्चन्धत उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सुझाव
ददन सक्नेछन् र सोको पालना गनुन सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहको कतनव्य
हुनेछ ।

(६) नगरपाललकाले उपभोक्ता समूहको आवश्यकता र कायनसम्पादन प्रगलतका
आधारमा वनसम्बन्धी यवलभन्न कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन अनुदान तथा
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ४
सामुदाययक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
१८. सामुदाययक वन हस्तान्तण :
(१) दफा १३ बमोश्चजम दतान भएको उपभोक्ता समूहको िाहना र आवश्यकताको
आधारमा सामुदाययक वन व्यवस्थापनलाई ददगो र प्रभावकारी बनाउने गरी
सामुदाययक वनको कायनयोजना तयार वा सं िोधन गननका लालग नगरपाललका
र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजना तयार वा सं िोधन गदान उक्त
कायनयोजना नगरपाललकाको कायनपाललका बैठक समक्ष प्रस्तुत गरी प्राप्त
सुझाव तथा परामिनका आधारमा वन व्यवस्थापन कायनयोजना तजुम
न ा वा
आवश्यकता अनुसार सं िोधन गनुन पनेछ ।

(३) उपभोक्ता समूहले दफा (२) बमोश्चजम तजुम
न ा गरे को कायनयोजना बमोश्चजम
सामुदाययक

वनको

यवकास, सं रक्षण, उपयोग

एवं

व्यवस्थापन र

वन

पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य लनधानरण गरी लबक्री यवतरण समेत गनन
पाउने गरी नगरपाललकामा रहेको रायिय वनको कुनै भाग सामुदाययक
वनको रुपमा व्यवस्थापन गनन िाहेमा वन व्यवस्थापन कायनयोजना र
नगरपाललकाको लसफाररस सयहत लडलभजन वन कायानलयमा लनवेदन ददनु
पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम पेि भएको वन व्यवस्थापन कायनयोजना लडलभजनल

वन अलधकृतले अध्ययन पिात् स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहलाई सामुदाययक
वन

हस्तान्तरण

सम्बन्धी

प्रमाणपत्र

प्रदान

गरी

सोको

जानकारी

नगरपाललकालाई गराउनु पनेछ ।
(५) सामुदाययक वनको कायनयोजना प्रत्येक पटक सामान्यतया दि वषनका लालग
तजुम
न ा गनन सयकने छ र नगरपाललकाको कायनपाललका बैठकमा छलफल गरी
प्राप्त सुझाव तथा परामिन बमोश्चजम आवश्यकता अनुसार समय समयमा
सं िोधन तथा पररमाजनन गनन सयकने छ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजम उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा
गरे को सं िोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल असर पने दे श्चखएमा

लडलभजनल वन अलधकृतले सं िोलधत कायनयोजना प्राप्त भएको लमलतले तीस
ददनलभत्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो सं िोलधत कायनयोजना लागू नगनन
लनदे िन ददई सोको जानकारी नगरपाललकामा समेत ददनु पनेछ

र त्यस्तो

लनदे िनको पालना गनुन उपभोक्ता समूहको कतनव्य हुनेछ ।

१९. सामुदाययक वनमा यवपन्न वगनका लालग कबुललयती वन ददन सयकने :
(१) सामुदाययक

वन

उपभोक्ता

समूहले

आफ्नो

समूहलभत्र

पयहिान

गरे का

गररवीको रे खामुनी रहेका यवपन्न वगन वा वडा कायानलयले यवपन्न पररवार
12

भनी प्रमाणपत्र प्रदान गरे का पररवारहरुलाई सामुयहक वा एकल रुपमा वन
पैदावारमा

आधाररत

आय

आजननका

कायनक्रम

गननका

लालग

आफ्नो

सामुदाययक वनको कुनै भाग बढीमा दि वषनका लालग सम्झौता गरी
उपलब्ध गराउन

सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कबुललयती वनको रुपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने
सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना र उपभोक्ता

समूहको कायनसलमलत एवं कबुललयती वन ललन िाहने यवपन्न समूह तथा
पररवार बीि हुने सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोश्चजम हुनेछ ।

२०. वन पैदावारको मूल्य लनधानरण :

(१) उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना बमोश्चजम वन
व्यवस्थापन गदान प्राप्त भएका वन पैदावारको साधारण सभाको लनणनय
बमोश्चजम स्वतन्त्र रुपमा मूल्य लनधानरण गरी यवक्री यवतरण गनन सक्नेछन् ।
तर उपभोक्ता समूहले आप्mनो वन पैदावार समूह बायहर व्यापाररक
प्रयोजनका लालग यवक्री गने भएमा उक्त वन पैदावारको मूल्य लनधानरण गदान
वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानूनमा लनधानररत मूल्य दरमा नघट्ने गरी
न्यूनतम् मूल्य कायम गनुप
न नेछ ।
(२) उपभोक्ता समूहले उपदफा (१) बमोश्चजम लनधानरण गरे को वन पैदावारको
मूल्य दरको यववरण नगरपाललका र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयलमा
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

२१. सामुदाययक वनको काठ सं कलन र यवक्री यवतरण :
(१) सामुदाययक वनबाट व्यापाररक प्रयोजनका लालग यवक्री यवतरण गररने
काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रलमकहरुको पाररश्रलमक र सुरक्षा,
घाटगद्दी, बोलपत्र आब्हान, यवक्री, टााँिाको प्रयोग र छोडपुजी सम्बन्धी
प्रायवलधक मापदण्डहरु वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम हुने
छन् ।

(२) उपदफा

(१)

नगरपाललकाको

बमोश्चजमका

कायनहरु

कायनपाललकासाँगको

गदान

छलफल

अवलम्बन
र

प्राप्त

गने

कायनयवलध

सुझाव

बमोश्चजम

लडलभजन वन कायानलय र उपभोक्ता समूहले लनधानरण गरे बमोश्चजम हुनछ
े ।
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२२. वन पैदावार यवक्री यवतरणको वायषनक योजना स्वीकृत गराउनु पने :

(१) उपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायनयोजना बमोश्चजम सं कलन हुने
वन पैदावारको उपयोग तथा यवक्री सम्बन्धी आफ्नो वायषनक कायनयोजना

बनाई नगरपाललकामा कायनपाललका बैठक समक्ष पेि गरी स्वीकृत गराउनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वन पैदावार यवक्री यवतरणको वायषनक कायनयोजना

स्वीकृत नगराई काठ दाउरा लगायतका वन पैदावार यवक्री यवतरण गनन
पाइने छै न ।

२३. वन पैदावार यवक्री िुल्क :
सामुदाययक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार यवक्री वापत प्राप्त हुने रकमको

प्रिललत सं घीय कानूनद्दारा लनधानररत रकम आलथनक वषन समाप्त हुन ु अगावै
नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुप
न नेछ ।
२४. समुदाययक वनबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग :
(१) सामुदाययक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार यवक्री यवतरण गरी प्राप्त
गरे को रकम मध्ये कश्चम्तमा पश्चच्िस प्रलतित रकम सामुदाययक वनको ददगो
व्यवस्थापनमा खिन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खिन गरी बााँकी रहेको रकममध्येबाट कश्चम्तमा पिास
प्रलतित रकम नगरपाललकासाँग समन्वय गरी गररवी न्यूनीकरण, र मयहलाको
ििक्तीकरण तथा उद्यम यवकास कायनमा खिन गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लालग उपभोक्ता समूहले आफ्नो साधारण
सभामा पेि गननका लालग तजुम
न ा गरे को वायषनक कायक्रमको यववरण साधारण

ु न्दा कश्चम्तमा १५ ददन पयहला नगरपाललकामा उपलब्ध गराउनु
सभा हुनभ
पनेछ र नगरपाललकामा कायनपाललकाको लनणनय अनुसार उक्त कायनक्रममा
कुनै सुधार गनुप
न ने दे खेमा सम्बश्चन्धत वडा कायानलय माफनत उपभोक्ता
समूहको वायषनक कायनक्रममा सुधारका लालग सुझाव ददन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम खिनगरी बााँकी रहेको रकम सामुदाययक यवकासका
कायनक्रम, उपभोक्ता समूहको यहत हुने अन्य कायन र उपभोक्ता समूहको
प्रिासलनक कायनमा खिन गनन सयकने छ ।
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तर यस्तो रकमको २५ प्रलतितभन्दा बढी रकम प्रिासलनक कायनमा
खिन गनन पाइने छै न ।
२५. वन व्यवस्थापन कायनयोजना यवपररत काम गनेलाई हुने सजाय :

(१) सामुदाययक वनमा कुनै उपभोक्ताले कायनयोजना यवपरीत हुने कुनै काम गरे मा
लनजलाई सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहले जररबाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो
कामबाट कुनै हालन नोक्सानी भएकोमा लबगो बराबरको रकम क्षलतपूलतनको
रुपमा असुल उपर गनन सक्नेछ ।
(२) सामुदाययक वनको कायनयोजना यवपररतको कायन गने व्यश्चक्तलाई उपभोक्ता
समूह आफैले कारवाही गनन नसकेमा लनजलाई कारवाही गननका लालग

उपभोक्ता समूहले नगरपाललकामा रहेको न्याययक सलमलतमा लनवेदन ददन वा
सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलय समक्ष लसफाररस गनन सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बायहरको कुनै व्यश्चक्तले सामुदाययक वनमा
हानी नोक्सानी गरे मा लनजलाई रायिय वनमा गरे को कसुर बमोश्चजमको
सजाय गननका लालग उपभोक्ता समूहले लडलभजन वन कायानलय समक्ष लनवेदन
गनन सक्नेछ र लनजलाई वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजमको
सजाय हुनेछ ।

(४) सामुदाययक वनमा स्वीकृत कायनयोजना वा प्रिललत कानून यवपररतको काम
भएको अवस्थामा सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहले कसुरमा सं लग्न व्यश्चक्तलाई
कारवाही नगरे मा वा कारवाहीका लालग लनवेदन नगरे मा जुनसुकै व्यश्चक्त वा
वडा कायानलयले सो सम्बन्धमा कारवाहीका लालग न्याययक सलमलत समक्ष
लनवेदन ददन र लडलभजन वन कायानलय समक्ष लसफाररस गनन सक्नेछ ।
(५) उपभोक्ता समूहको कायनसलमलतका पदालधकारीहरुले समूहको यहतका नाममा
यवधान र कायनयोजना यवपररत कायन गरे मा त्यस्ता व्यश्चक्तलाई वन सम्बन्धी
प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम रायिय वनमा कसुर गरे सरहको सजाय
हुनेछ ।

(६) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजम न्याययक सलमलत र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन

कायानलय समक्ष लनवेदन परे मा कसुरको प्रकृलत अनुसार न्याययक सलमलत र
सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले आ–आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र पने
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यवषयमा छानयवन गरी प्रिललत कानून बमोश्चजमको जररवाना र दण्ड सजाय
गनुप
न नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोश्चजम जररबाना गरे को कारणले मात्र त्यस्तो व्यश्चक्तलाई

प्रिललत कानून बमोश्चजम कारबाही गनन बाधा पुगेको मालनने छै न र वन
यवनास तथा समूहको कोषको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी यववादमा लमलापत्र
गनन गराउन वा मेललमलाप गराउन पाइने छै न ।

२६. सामुदाययक वन यफतान र पून हस्तान्तरण :
(१) सामुदाययक वनमा उपभोक्ता समूहले कायनयोजना यवपररतका कायन सञ्चालन

गरे मा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल असर पने कुनै कायन गरे मा वा
यो ऐन वा वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय र प्रदे ि कानून बमोश्चजम पालना गनुन
पने ितनहरु पालना नगरे मा नगरपाललकाको लसफाररसमा लडलभजनल वन

अलधकृतले वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन
गरी त्यस्तो कायन गने उपभोक्ता समूहको दतान खारे ज गनन र उक्त समूहलाई
हस्तान्तरण गरे को सामुदाययक वन यफतान ललने लनणनय गनन सक्नेछ ।
तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दतान खारे ज गरी सामुदाययक वन
यफतान ललने लनणनय गनुअ
न श्चघ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेि
गने मनालसब मौका ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम लडलभजनल वन अलधकृतले गरे को लनणनय उपर श्चिि
नबुझ्ने वन उपभोक्ता समूहले सो लनणनय भएको जानकारी पाएको पैंतीस
ददनलभत्र प्रदे ि वन लनदे िक समक्ष पूनरावेदन गनन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम कुनै सामुदाययक वन यफतान ललने गरी भएको लनणनय
उपर उपदफा (२) बमोश्चजम पुनरावेदन परी प्रदे ि वन लनदे िकबाट त्यस्तो

लनणनय बदर भएमा लडलभजनल वन अलधकृतले त्यस्तो सामुदाययक वन
सायवकको सम्बश्चन्धत उपभोक्ता समूहलाई पुन हस्तान्तरण गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको लनणनय उपर उपदफा (२) बमोश्चजम पुनरावेदन
परी

लडलभजनल

वन

अलधकृतको

लनणनय

सदर

भएमा

लडलभजनल

वन

अलधकृतले दफा १८ बमोश्चजमको प्रयक्रया पूरा गरी उपभोक्ता समूह पुनगनठन
गरी सो सामुदाययक वन हस्तान्तरण गनुन पनेछ ।
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पररच्छे द – ५

कबुललयती वन, धालमनक तथा सांस्कृलतक वन र प्रथाजलनत वनसम्बन्धी व्यवस्था
२७. कबुललयती वन हस्तान्तरण गनन सक्ने :

(१) नगरपाललकाको यवलभन्न वडा कायानलयहरुले गररबीको रे खामुलनका पररवार
भनी पयहिान गरे का पररवारको समूहलाई गररबी न्यूनीकरणका लालग
कबुललयती वन हस्तान्तरण गनन सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलय समक्ष
लसफाररस गनन सक्नेछन् ।
(२)

उपदफा (१) बमोश्चजमको लसफाररसका आधारमा लडलभजन वन कायानलयले
गररवीको रे खामुनीका पररवारको कबुललती वन उपभोक्ता समूह गठन गनन र
कबुललयती वनको कायनयोजना बनाई वनको सं रक्षण र यवकास हुने गरी
आय आजनन हुने कायनक्रम सञ्चालनका लालग उक्त समूहलाई कबुललयती
वनको रुपमा वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) लडलभजन वन कायानलयले उपदफा (२) बमोश्चजमको कबुललयती वनको
यववरण

नगरपाललकामा

उपलब्ध

गराउनु

पनेछ

र

सोही

आधारमा

नगरपाललकाले कबुललयती वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सहयोग
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) कबुललती वन उपभोक्ता समूहसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रिललत
सं घीय तथा प्रदे ि कानून बमोश्चजम हुनेछ ।

२८. धालमनक तथा सांस्कृलतक महत्वका वनहरुको सं रक्षण :

(१) नगरपाललकामा धालमनक तथा सांस्कृलतक महत्वका वनहरु रहेमा सोको
सं रक्षण र सदुपयोगका लालग धालमनक तथा सांस्कृलतक वन उपभोक्ता समूह
गठन गनन सयकनेछ ।

(२) धालमनक तथा सांस्कृलतक वन उपभोक्ता समूह गठन र दतान गदान दफा १३ र
१४ बमोश्चजमको प्रयक्रया अवलम्बन गनुन पनेछ ।

(३) सम्बश्चन्धत धालमनक तथा सांस्कृलतक समुदायले आफ्नो धमन सं स्कृलतसाँग

सम्बश्चन्धत वन सं रक्षण गनन िाहेमा त्यस्तो वन सोही धालमनक तथा सांस्कृलतक
समूह वा समुदायलाई हस्तान्तरण गनुप
न नेछ ।
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(४) धालमनक तथा सांस्कृलतक वनको व्यवस्थापन कायनयोजना तजुम
न ाका लालग
नगरपाललकाको सम्बश्चन्धत वडा कायानलयसाँगको समन्वयमा लडलभजन वन
कायानलयले प्रायवलधक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५)

धालमनक

वनमा

यवकास

आयोजना

सञ्चालन

गदान

कायटएका

रुखहरु

नगरपाललकामा कायनपाललकाको समन्वय र सहमलतमा सम्बश्चन्धत धालमनक
तथा सांस्कृलतक समूहले यवक्री यवतरण गनन सक्नेछ ।
२९. वनसम्बन्धी प्रथाजलनत क्षेत्र घोषण गनन सक्ने :
(१)

नगरपाललकामा

आददवासी

जनजालत

समुदायले

परम्परादे श्चख

प्रथाजलनत

अभ्यासका रुपमा उपयोग गदै आएका वन क्षेत्रहरु रहेको पाइएमा सोको
पयहिान गरी त्यस्ता क्षेत्रको नक्िांकन र लसमाना लनधानरण गरी प्रथाजलनत
वन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गनन सयकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम घोषणा गररएको प्रथाजलनत वन क्षेत्रमा सम्बश्चन्धत
आददवासी जनजालत समुदायको पूवस
न ूश्चित सहमलत नललई कुनै पलन पक्षलाई
वन स्रोतमा पहुाँि प्रदान गनन पाइने छै न ।
३०. वन स्रोतमालथको परम्परागत ज्ञानको सं रक्षण :
(१) नगरपाललकामा वन व्यवस्थापन गदान वन स्रोतमालथको आददवासी जनजालत,
स्थानीय समुदाय, दललत र मयहलाको अलधकार सं रक्षण गनुप
न नेछ ।

(२) वनसम्बन्धी कुनैपलन कायनहरु गदान र वन स्रोत पररिालन गदान आददवासी
जनजालत र स्थानीय समुदायको रै थाने तथा परम्परागत ज्ञान र प्रथाजलनत
अभ्यासको पूणन रुपमा सम्मान र संरक्षण गनुप
न नेछ ।
(३)

वन

व्यवस्थापन

गदान

र

वन

स्रोत

पररिालन

गदान

वनमा

आश्चश्रत

जीयवकोपाजननको अलधकारबाट कसैलाई पलन बश्चञ्चत गनन पाइने छै न ।
(४) नगरपाललकामा रहेका आददवासी जनजालत र स्थानीय समुदायले वन, जैयवक
यवयवधता, आनुवंश्चिक स्रोत तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण तथा सदुपयोग र

सोसाँग सम्बश्चन्धत आफ्ना परम्परागत ज्ञानहरुको बारे मा सामुदाययक आलेख
(कम्यूलनटी प्रोटोकल) तयार गनन सक्नेछन् ।
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(५) उपदफा (४) बमोश्चजम सामुदाययक आलेख बनाउन िाहने आददवासी
जनजालत र स्थानीय समुदायलाई नगरपाललका र लडलभजन वन कायानलयले
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(६) आददवासी जनजालत र स्थानीय समुदायले उपदफा (४) बमोश्चजम तयार
गरे को सामुदाययक आलेखलाई अलभलेश्चखत गराउन िाहेमा नगरपाललकामा
सोको यववरण राख्ने व्यवस्था लमलाउनु पनेछ ।
पररच्छे द – ६
वनमा आधाररत उद्यम यवकास, पयानपयनटन र वातावरणीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था
३१. वन उद्यमको यवकास गनन सक्ने :
(१) नगरपाललकामा रहेका वन उपभोक्ता समूहले उद्योग र वातावरणसम्बन्धी
प्रिललत कानून बमोश्चजमका मापदण्डहरुको पालना गरी वन पैदावारमा
आधाररत वन उद्यमको स्थापना र यवकास गनन सक्नेछन् ।
(२)

नगरपाललकामा

रहेका

यवलभन्न

वन

पैदावारमा

आधाररत

उद्योगहरुले

सामुदाययक वन, लनजी वन र अन्य यवलभन्न यकलसमका वनबाट प्रिललत
कानूनको पररपालना गरी कच्िा पदाथन प्राप्त गनन सक्नेछन् ।
(३) सावनजलनक—लनज—सामुदाययक

साझेदारीमा

पलन

वन

उद्यम

स्थापना

र

सञ्चालन गनन सयकने छ र यसका लालग यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रिललत
सं घीय कानून यवपररत नहुने गरी उपभोक्ता समूहले नगरपाललका, यवलभन्न सं घ
सं स्था वा लनजी क्षेत्रसाँग सम्झौता गनन सक्नेछन् ।

(४) सामुदाययक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारमा आधाररत सहकारी सं स्था
स्थापना गनन िाहेमा नगरपाललकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।
३२. पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने :
(१) वन उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायनयोजनामा आवश्यक व्यवस्था
गरी आफ्नो वनमा आधाररत पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको पयानपयनटन कायनक्रम सञ्चालनका लालग उपभोक्ता
समूहले अलग्गै योजना तजुम
न ा गनन पलन सक्नेछन् र यस्तो पयानपयनटन योजना
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नगरपाललकामा कायनपाललकासाँग छलफल गरी कायनपाललकाको लसफाररसमा
लडलभजन वन कायानलयबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
(३) वन

क्षेत्रमा

पयानपयनटन

कायनक्रम

सञ्चालन

गदान

वन

व्यवस्थापन

कायनयोजनामा लनददनि गररएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गनन पाइने
छै न ।

(४) वन

उपभोक्ता

समूहको

पयानपयनटन

योजना

र

कायनक्रम

तजुम
न ा

तथा

कायानन्वयनका लालग नगरपाललका र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले
आवश्यक प्रायवलधक, आलथनक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(५) वनमा आधाररत पयानपयनटनका लालग उपभोक्ता समूहले नगरपाललका वा
यवलभन्न सं घ सं स्था वा लनजी क्षेत्रसाँग सहकायन गनन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजम सहकायन गदान यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय
कानून यवपररत नुहने गरी आपसी सम्झौता गरी पयनपयनटन कायनक्रम सञ्चालन
गनन सयकनेछ ।
(७) सामुदाययक वनमा सञ्चाललत पयानपयनटन कायनक्रमबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये
कम्तीमा पश्चच्िस प्रलतित रकम पयानपयनटन प्रवद्र्धन र कश्चम्तमा पिास
प्रलतित रकम यवपन्न वगनका लालग आय आजननका यक्रयाकलापहरु सञ्चालन
गनन अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
३३. सामुदाययक श्चिलडयाखाना र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् :
(१) वन उपभोक्ता समूहले आफै वा अन्य यवलभन्न पक्षसाँगको सहकायनमा
सामुदाययक श्चिलडयाखाना र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना
तजुम
न ा गरी सामुदाययक श्चिलडयाखानाको स्थापना तथा सञ्चालन र वन्यजन्तु
पालन तथा प्रजनन् सम्बन्धी कायनहरु गनन

सक्नेछन् ।

(२) वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् पिात गररने यवक्री यवतरणका लालग प्रदान
गररने इजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम हुनेछ।

(३) सामुदाययक श्चिलडयाखाना र वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना
तजुम
न ा

र कायानन्वयन

गनन िाहने उपभोक्ता

समूहलाई नगरपाललकामा

कायनपाललकासाँग छलफल गरी लडलभजन वन कायानलयले आवश्यक प्रायवलधक
र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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३४. सामुदाययक घरवास (होम स्टे ) :
(१) पयानपयनटन प्रवद्र्धन गनेगरी होम स्टे सञ्चालन गनन िाहने उपभोक्ता समूह वा
स्थानीय समुदायले नगरपाललकामा सामुदाययक होम स्टे दतान गरी सञ्चालन
गनन सक्नेछन् ।

(२) सामुदाययक होम स्टे सञ्चालनसम्बन्धी कायनयवलधहरुको पालना गरी सञ्चाललत
सामुदाययक होम स्टे लाई स्वीकृत योजना अनुसार नगरपाललकाबाट आवश्यक
अनुदान उपलब्ध गराउन सयकनेछ ।
३५. जलाधार सं रक्षण :
(१) नगरपाललकाले

आफनो

क्षेत्रमा

रहेका

जलाधारहरुको

पयहिान

गरी

नक्िासयहतको यववरण राख्नु पनेछ ।
(२) नगरपाललकामा रहेका जलाधारहरुको सामुदाययक वन उपभोक्ता समूह वा
अन्य उपयुक्त स्थानीय समुदायका माध्यमबाट सं रक्षणसम्बन्धी कायनहरु
गररने छ ।
(३) जलाधार क्षेत्रको सं रक्षण गने उपभोक्ता समूहलाई योजना र कायनक्रम तजुम
न ा
तथा

कायानन्वयनका

लालग

नगरपाललका

र

सम्बश्चन्धत

लडलभजन

वन

कायानलयले आवश्यक प्रायवलधक तथा आलथनक र अन्य सहयोग उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(४) जलाधार क्षेत्रको सं रक्षणका माध्यमबाट जलस्रोत लगायतको संरक्षणमा
उपभोक्ता समूहले पु¥याएको योगदान वापत जलस्रोत लगायतका स्रोत
उपभोग गने यवलभन्न लनकाय, संघ सं स्था, उद्योग लगायतका पक्षहरुले
जलाधार क्षेत्र सं रक्षण गने उपभोक्ता समूहलाई यवलभन्न अनुदान तथा अन्य
उत्प्रेरणाका स्रोतहरु उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । (५) उपदफा (४) को
प्रयोजनका लालग जलाधार सं रक्षण गने

उपभोक्ता समूह र जलाधार

सं रक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीि आवश्यक सम्झौता गनन सयकनेछ ।
३६. जैयवक मागनको सं रक्षण :
(१)

नगरपाललकामा वन्यजन्तु र िाराि ुरुिीहरुको आवत जावत गने जैयवक
मागनको रुपमा रहेका वन क्षेत्रहरुको सं रक्षण र सदुपयोग सामुदाययक वनका
माध्यमबाट गररने छ ।
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(२)

जैयवक मागनका सामुदाययक वन र वन्यजन्तुको सं रक्षणका लालग नगरपाललका
र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले प्रायवलधक तथा आलथनक र अन्य
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

३७. मानव तथा वन्यजन्तु बीिको द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत यवतरण :
(१) नगरपाललका र लडलभजन वन कायानलयका साथै सम्बश्चन्धत वन उपभोक्ता
समूहले वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षलत कम हुने कायनक्रमहरु सञ्चालन
गनुन पनेछ ।

(२) वन्यजन्तुबाट कसैको धनजनको क्षलत भएमा त्यस्तो क्षलत वापत यपलडतलाई
राहत प्रदान गननका लालग नगरपाललका र वन उपभोक्ता समूहले आवश्यक
योजना बनाई आलथनक स्रोतको व्यवस्था गनुप
न नेछ ।
(३) वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रमा नै बसोवास गने अवस्थामा लसजनना गननका लालग
सामुदाययक वन लगायतका जैयवक मागनमा पानी पोखरी लनमानण, जंगली
फलफूलका

यवरुवा

सं रक्षण, घााँसै

क्षेत्रहरुको

सं रक्षण

जस्ता

कायनहरु

गनुप
न नेछ।
३८. लसमसार क्षेत्रको सं रक्षण र व्यवस्थापन :
(१) नगरपाललकाको

वन

क्षेत्रमा

रहेका

लसमसारको

सं रक्षण

र

सदुपयोग

सामुदाययक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट गररने छ ।
(२) वन क्षेत्र भन्दा बायहर रहेका लसमसारहरुको सं रक्षण र सदुपयोगका लालग
लसमसार उपभोक्ता समूह वा जल उपभोक्ता सं स्था गठन गनन सयकनेछ ।
(३) लसमसार उपभोक्ता समूह गठन र दतान गदान सामुदाययक वन उपभोक्ता समूह
गठन र दतान गने प्रयक्रया अवलम्बन गनन सयकनेछ ।
(४) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुम
न ाका लालग नगरपाललकाको कायनपाललकामा
छलफल गरी लडलभजन वन कायानलयले प्रायवलधक, आलथनक र अन्य आवश्यक
सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपभोक्ता

समूहले

व्यवस्थापन

गदै

आएका

लसमसार

क्षेत्रका

माछा

लगायतका जलिरको यवक्री यवतरणका लालग उपभोक्ता समूहले आफै
व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
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(६) लसमसार

क्षेत्रमा

सञ्चाललत

पयानपयनटन

कायनक्रम

र

माछा

लगायतका

जलिरको यवक्री यवतरण र अन्य यक्रयाकलापहरुबाट उपभोक्ता समूहले प्राप्त
गरे को वायषनक आम्दानी मध्ये दि प्रलतित रकम नगरपाललकाको सश्चञ्चत
कोषमा जम्मा गनुप
न नेछ ।

३९. सावनजलनक जग्गामा वन यवकास सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) नगरपाललकाले वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया
अवलम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रलभत्र पयहिान भएका सावनजलनक जग्गामा वनको
यवकास, सं रक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावारको उपयोग तथा लबक्री
यवतरण गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

कामका

लालग

लडलभजन

वन

कायानलयले

नगरपाललकालाई आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
(३) सडक, नहर र बाटो यकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु
र िौतारा, कुलाको मुहान, धालमनक स्थल वा यस्तै अन्य सं वेदनिील ठाउाँ मा

लगाइएका रुखहरु नगरपाललकाले सडक र वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय
कानून बमोश्चजमको प्रयक्रया पूरा गरी काट्न वा हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा

(३)

बमोश्चजमका

काठ

यवक्री

यवतरणबाट

प्राप्त

रकम

बस्तीमा

रहेका

नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।
४०. सहरी वनको यवकास र व्यवस्थापन :
(१) नगरपाललकाले

आफ्नो

क्षेत्रलभत्रको

सहरी

क्षेत्र

तथा

सावनजलनक सडक तथा पाकन जस्ता स्थानमा आफैंले वा कुनै उपभोक्ता समूह
वा सं घ सं स्था वा लनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको यवकास तथा
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना हुने सहरी वनको यवकासको लालग आवश्यक
पने प्रायवलधक सहयोग लडलभजन वन कायानलयले उपलव्ध गराउनु पनेछ ।

(३) उपदफा

(१)

बमोश्चजम

स्थापना

हुने

सहरी

वनको

नगरपाललकाले यवलभन्न प्रयोजनका लालग प्रयोग गनन सक्नेछ ।
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वन

पैदावार

४१. उद्यान घोषणा गनन सक्ने :
नगरपाललकाले लडलभजन वन कायानलय र सम्बश्चन्धत वन उपभोक्ता समूहसाँगको

समन्वयमा वन क्षेत्रको कुनै उपयुक्त भागलाई वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान

घोषणा गरी वन उपभोक्ता समूह माफनत वा आफै उद्यान लनमानण र सञ्चालन गनन
सक्नेछ ।
४२. वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन :
(१) वन क्षेत्रबाट हुने कावनन सश्चञ्चलत बाहेकका जलस्रोत सं रक्षण, जैयवक यवयवधता

सरक्षण र पयानपयनटनको यवकास लगायतका वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन
गनन िाहने वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायले आफ्नो वन
व्यवस्थापन योजना वा यविेष कायनयोजनामा व्यवस्था गरी वातावरणीय
सेवाको व्यवस्थापन र सदुपयोग गनन सक्नेछन् ।

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा यवक्री गनन िाहने उपभोक्ता
समूह वा स्थानीय समुदाय र वातावरणीय सेवा उपयोग गनन िाहने पक्षका
बीिमा सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको खररद यवक्री गनन सयकने छ ।
(३) वातावरणीय सेवाको आदान प्रदान तथा खररद यवक्रीबाट प्राप्त लाभको
बााँडफाडाँ र सदुपयोगसम्बन्धी यवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन
योजना र आपसी सम्झौतामा उल्लेख गररए बमोश्चजम हुनेछ ।

(४) वातावरणीय सेवाको यवक्रीबाट उपभोक्ता समूहले

प्राप्त गरे को वायषनक

आम्दानी मध्ये पााँि प्रलतित रकम नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा
गनुप
न नेछ ।

४३. जलवायु पररवतनन न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना :
(१) नगरपाललकामा जलवायु पररवतननका कारण परे को प्रभाव न्यूनीकरणका लालग
स्थानीय स्तरका जलवायु अनुकूलन योजना तजुम
न ा गरी उपभोक्ता समूह वा

प्रभायवत स्थानीय समुदाय माफनत उक्त योजनाहरुको कायानन्वयन गनन
सयकनेछ ।

(२) उपभोक्ता समूहले समुदायमा आधाररत जलवायु अनुकूलन योजना तजुम
न ा गनन
िाहेमा त्यस्ता योजना तजुम
न ा र सोको कायानन्वयनका लालग नगरपाललका र
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सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
(३) जलवायु

पररवतनन

न्यूनीकरणका

लालग

नगरपाललकामा

जलवायुमैत्री

सं रिनाको लनमानण, यातायातका साधनहरुबाट हुने उत्सजनन न्यूनीकरण र वन

क्षेत्रको यवकासका माध्यमबाट कावनन उत्सजनन न्यूनीकरणका कायनक्रमहरु
सञ्चालन गनन सयकनेछ ।
(४) आगलागी लगायतका कायनहरुबाट हुने वन यवनास तथा वन क्षयीकरण
लनयन्त्रण गरी जलवायु पररवतनन न्यूनीकरणमा योगदान गने वन उपभोक्ता

समूहलाई सो वापत प्राप्त हुने लाभ उपलब्ध गराउन वा पुरस्कृत गननका
लालग नगरपाललका र सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयले आवश्यक सहयोग
र सहजीकरण गनुप
न नेछ ।
४४. वन डढे लो लनयन्त्रण :

(१) कुनै वनमा वन डढे लो लागेमा नगरपाललका, लडलभजन वन कायानलय, सुरक्षा
लनकाय, सम्बश्चन्धत वन उपभोक्ता समूह र लनजी जग्गावालाहरु समेतको
पहलमा वन डढे लो लनयन्त्रण गनुन पनेछ ।
(२) नगरपाललकाले वन डढे लो लनयन्त्रणका लालग वन उपभोक्ता समूह माफनत
सिेतना र क्षमता अलभवृयि तथा डढे लो लनयन्त्रणको प्रयवलध तथा सूिना
सं यन्त्र यवकास गने र समन्वयका लालग आवश्यक कायनहरु गनुन पनेछ ।

(३) वन डढे लो लनयन्त्रणमा खयटदा कुनै व्यश्चक्तलाई क्षलत हुन गएमा सोको
मूल्यांकन गरी राहत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) कसैले वन क्षेत्रमा आगो लगाएमा वा आगो लाग्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा
ाँ ै लापरवाही गरी वनमा वा आफ्नो लनजी जग्गा तथा खरवारीहरुमा
हुाँदा हुद

आगो लगाएमा वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम कारवाही र
दण्ड सजाय हुनेछ ।

४५. स्थानीय वातावरण सं रक्षण योजना :
(१) नगरपाललकामा वातावरण सं रक्षण र प्रदुषण लनयन्त्रणका लालग आवश्यकता
अनुसारका

वातावरण

सं रक्षण

सयकनेछ।
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योजनाको

तजुम
न ा

र

कायानन्वयन

गनन

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका वातावरण सं रक्षण योजनाको कायानन्वनका लालग
उपभोक्ता समूह, लनजी क्षेत्र र सम्बश्चन्धत सं घ सं स्थासाँग समन्वय र सहकायन
गनन सयकनेछ ।

(३) नगरपाललकामा रहेको वन क्षेत्र, नदी, खोलानाला, सावनजलनक जग्गा र अन्य

प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा रहेका क्षेत्रहरुमा फोहरमैला यवसजनन गनन
गराउन पाइने छै न ।

(४) नगरपाललकामा जैयवक यवयवधता सं रक्षणको दृयिकोणले कुनै अलत महत्वपूणन
क्षेत्र रहेको पाइएमा उक्त क्षेत्रलाई वन सं रक्षण क्षेत्र वा वातावरण सं रक्षण
क्षेत्र घोषणा गरी सामुदाययक वनका माध्यमबाट प्रभावकारी रुपमा सं रक्षण
तथा व्यवस्थापन गनन सयकनेछ ।
(५) नगरपाललकाको वातावरण सं रक्षण योजनाको प्रभावकारी कायानन्वयनका लालग
सबै पक्षले आवश्यक सहयोग गनुप
न नेछ ।
४६. वृक्षारोपण कायनक्रम सञ्चालन :
(१) नगरपाललकाको प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समूह वा वन सहकारी सं स्था वा
वन उद्यमको स्वालमत्वमा कश्चम्तमा एउटा नसनरी स्थापना गननका लालग
आवश्यक व्यवस्था गरी सोको लालग अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थायपत नसनरीमा यकसान, लनजी वन तथा वन उपभोक्ता
समूहको माग अनुसारका रै थाने र पाररश्चस्थलतकीय प्रलाणीमैत्री व्यावसाययक
यवरुवाहरुको उत्पादन र यवक्री यवतरण गनन प्राथलमकता ददनु पनेछ ।
(३) वन उपभोक्ता समूह, यकसान तथा लनजी वनवालाहरुलाई लन िुल्क वा
न्यूनतम् िुल्कमा यवरुवा उपलब्ध गराई

वन क्षेत्र, नदी यकनार, नदी उकास

क्षेत्र, नहर यकनार, सडक यकनार, सावनजलनक जग्गा, खाली जग्गा, पाखो जग्गा,
वन यवनास भएको क्षेत्र र लनजी जग्गामा वृक्षारोपणका लालग नगरपाललका र
लडलभजन वन कायानलयबाट अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम
यवलनयोजन गनुप
न नेछ ।
(४) नगरपाललकामा फैललएका लमिाहा प्रजाती लनयन्त्रण गरी वा हटाई उक्त
क्षेत्रमा वृक्षारोपण गनन िाहने वन उपभोक्ता समूह वा लनजी जग्गावालालाई
नगरपाललकाले प्रायवलधक तथा आलथनक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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४७. जडीबुटी खेलत तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रविनन :
(१) नगरपाललका र लडलभजन वन कायानलयले सामुदाययक वन लगायतका वन
क्षेत्र र लनजी जग्गामा सुगश्चन्धत वनस्पलत, औषधीजन्य जडीबुटी अन्य
जडीबुटी खेलत तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धनका लालग प्रायवलधक,
आलथनक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) नगरपाललकाको क्षेत्रमा उत्पाददत जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको
भण्डार र बजारीकरणका लालग आवश्यक पूवानधारको यवकास गने कायनक्रम
सञ्चालन गनन सयकनेछ ।
४८. वनजन्य बीउको उत्पादन :
वन बीउको उत्पादन, यवक्री यवतरण र लनयानतका लालग नगरपाललकामा पाइने वन
पैदावारका बीउहरुको उत्पादन र बजारीकरणका लालग योजना तजुम
न ा गरी वन
उपभोक्ता समूह र लनजी वनवालाहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन
सयकने छ ।
४९. वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट प्राप्त लाभको बााँडफााँड :
प्रदे ि सरकारले वनसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम नगरपाललकाको
क्षेत्रबाट सं कललत वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट प्राप्त रकमको २५ प्रलतित
रकम नगरपाललकाको सश्चञ्चत कोषमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द – ७
लनजी वनसम्बन्धी व्यवस्था
५०. लनजी वन दतानसम्बन्धी व्यवस्था :

(१) लनजी वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाले लनजी वन दतानको
लालग लडलभजन वन कायानलय वा सब लडलभजन वन कायानलयको लसफाररस
सयहत नगरपाललकामा लनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कुनै लनवेदन परे मा आवश्यक जााँिबुझ गरी
नगरपाललकाले नीश्चज वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम लनजी वन दतान गरे को यववरण सयहतको जानकारी
नगरपाललकाले सम्बश्चन्धत लडलभजन वन कायानलयलाई गराउनेछ ।
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५१. लनजी वनको व्यवस्थापन र वन पैदावार पररिालन :
(१) लनजी वनको धनीले लनजी वनको यवकास, सं रक्षण, व्यवस्थापन गनन तथा लनजी
वनको वन पैदावारको उपयोग गनन वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य लनधानरण गरी
लबक्री यवतरण गनन सक्नेछ ।

(२) लनजी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोश्चजमको कामका लालग
नगरपाललका र लडलभजन वन कायानलय वा सब लडलभजन वन कायानलयले
आवश्यक प्रायवलधक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) व्यावसाययक प्रयोजनको लालग लनजी वन वा लनजी आवादीमा रहेका वन
पैदावारको सङ्कलन तथा ओसारपसार यसै नगरपाललकाको क्षेत्रलभत्र गनुन परे मा
नगरपाललकाबाट स्वीकृलत ललनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापलन व्यावसाययक प्रयोजनको

लालग नगरपाललकाको क्षेत्रबाट अन्य कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन
पैदावारको यवक्री यवतरण र ओसारपसार गनुन परे मा सम्बश्चन्धत लडलभजन वन
कायानलयबाट स्वीकृलत ललनु पनेछ ।

(५) घरायसी प्रयोजनको लालग नगरपाललकाको क्षेत्रबाट नगरपाललका रहेको
श्चजल्ला लभत्रको कुनै स्थानीय तहमा वन पैदावार यवक्री यवतरण तथा
ओसारपसार गनुन परे मा नगरपाललकाबाट सङ्कलन तथा ओसारपसार गने
स्वीकृती ललनु पनेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापलन यो नगरपाललका रहेको
श्चजल्लाबाट कुनै अको श्चजल्लामा घरायसी प्रयोजनका लालग वन पैदावार
यवक्री यवतरण तथा ओसारपसार गनुन परे मा लडलभजन वन कायानलयबाट
स्वीकृलत ललनु पनेछ ।

(७) लनजी वनको धनीलाई लनजी वन यवकास, कृयष वन तथा जडीबुटी खेती एवं
गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवद्र्धनका लालग नगरपाललकाबाट पाररत कायनक्रम
तथा योजना अनुसारका सहयोग तथा सुयवधाहरु उपलव्ध गराउन सयकनेछ।
५२. लनजी वनमा वन्यजन्तु पालन :

(१) कुनै लनजी वनवालाले नगरपाललकाको लसफाररसमा वन तथा वन्यजन्तु
सम्बन्धी प्रिललत सघीय कानून र मापदण्डको अधीनमा रही आफ्नो लनजी
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वनमा सं रश्चक्षत वन्यजन्तु बाहेकका वन्यजन्तु तथा पन्छी समेत पालन गनन
सक्नेछ ।

(२) कुनै लनजी वनवालाले उपदफा (१) बमोश्चजमका कायनहरु गरे को भएमा सोको
जानकारी नगरपाललकामा गराउनु पनेछ र उक्त वन्यजन्तु तथा पन्छीमा

कुनै रोग दे खा परे मा तत्काल लडलभजन वन कायानलय, पिु पंलछ यवकास
िाखा र अन्य सम्बश्चन्धत लनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा लनयन्त्रण
गनुप
न नेछ ।
पररच्छे द – ८
वनसम्बन्धी कसुरको जााँिबुझ सम्बन्धी कायनयवलध र दण्ड सजाय
५३. वनसम्बन्धी कसुरको जााँिबुझसम्बन्धी कायनयवलध :
नगरपाललकाको क्षेत्रलभत्र हुने वन, वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरको
जााँिबुझसम्बन्धी कायनयवलधका सम्बन्धमा वन, वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी
प्रिललत सं घीय कानून लागु हुनेछ ।

५४. दण्ड सजाय :

यस पाललकाको क्षेत्रलभत्र हुने वन, वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरमा वन,

वन्यजन्तु तथा वातावरणसम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम दण्ड सजाय
हुनेछ ।

पररच्छे द – ९
वनसम्बन्धी सं स्थागत व्यवस्था

५५. प्रदे ि सरकारको भूलमका :
यो ऐन कायानन्वयनका लालग प्रदे ि सरकारले आवश्यक सहयोग र स्रोत साधान
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
५६. वनसम्बन्धी यवषयगत सलमलत :
(१) नगरपाललकामा रहेको वातावरण

तथा

यवपत व्यवस्थापन

सलमलतले

नै

वनसम्बन्धी यवषयगत सलमलतको रुपमा काम गनुप
न नेछ ।
५७. वातावरण िाखाले वनसम्बन्धी कायन गनन सक्ने :
नगरपाललकामा रहने वातावरणसम्बन्धी िाखाले वन सम्बन्धी यवषयमा काम गननको
लालग

आवश्यक

मानव

स्रोतको

व्यवस्था
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गरी

वनका

यवषयमा

आवश्यक

सहजीकरण र प्रायवलधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यस िाखाले आफ्नो
कायन सञ्चालन गदान वातावरण सम्बन्धी यवषयगत सलमलतसाँग सहकायन र समन्वय
गनुप
न नेछ ।

५८. वनसम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने :
नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वनको सं रक्षण र ददगो व्यवस्थापनका लालग
आवश्यक आलथनक तथा प्रायवलधक सहयोगका लालग योजना तजुम
न ा गरी कायनक्रम
सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
५९. वन व्यवस्थापनमा नगरपाललकाको अन्य भूलमका र अलधकार :

नगरपाललकाकाले नेपालको सं यवधानको अनुसूिी ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा उश्चल्लश्चखत
वन, वन्यजन्तु र वातावरणसम्बन्धी कायनहरु गननको लालग योजना तथा कायनक्रमको
तजुम
न ा र बजेटको व्यवस्था गरी यवलभन्न कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द – १०
यवयवध

६०. वन क्षेत्रमा प्रवेि लनयमन :
(१) वन सं रक्षणको दृयिकोणले आवश्यक दे श्चखएमा नगरपाललका र सम्बश्चन्धत
वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो सबै वन क्षेत्र वा केही लनश्चित् वन क्षेत्रमा
केही समयका लालग प्रवेि लनयन्त्रण तथा लनषेध गनन सक्नेछ।

(२) वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण नभएको वन क्षेत्रमा केही समयका

लालग प्रवेि लनषेध गनुप
न ने भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रिललत
सं घीय कानून बमोश्चजम हुनेछ र लडलभजन वन कायानलयले वन क्षेत्रमा प्रवेि

लनषेधसम्बन्धी लनणनय गदान नगरपाललकासाँग समन्वय, छलफल तथा परामिन
गनुन पनेछ ।
६१. वन पैदावारको आपूलतन :

नगरपाललकाको क्षेत्रलभत्र धालमनक तथा सांस्कृलतक कायन, यवपद् व्यवस्थापन, दाह
सं स्कार, यवपन्न वगनको घरगोठ लनमानण र अन्य अत्यावश्यक यवकास लनमानणको
लालग काठ दाउरा आवश्यक परे मा नगरपाललकाले सम्बश्चन्धत वन उपभोक्ता समूह
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वा लनजी वनवालालाई न्यूनतम् िुल्क ललई यी प्रयोजनका लालग काठ दाउरा
आपूलतन गनन लनदे िन ददन सक्नेछ ।
६२. अन्तरस्थानीय तहमा फैललएको वन व्यवस्थापन :
नगरपाललका

र

लछमेकी

गाउाँ ÷नगरपाललका

बीि

फैललएको

वनको

ददगो

व्यवस्थापनका लालग अन्तरस्थानीय तह वन समन्वय सलमलत गठन गरी त्यस्ता
वनहरुको ददगो सं रक्षण र व्यवस्थापनका लालग सहजीकरण गररनेछ ।
६३. वनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र अलभलेख :
(१) नगरपाललकामा रहेको वनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लालग आवश्यक
अनुदानको व्यवस्था गरी वनको यवकासमा टे वा पु¥याउने योजना तजुम
न ा गनन
सयकनेछ ।
(२) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार तथा जैयवक यवयवधता र
वन्यजन्तुहरुको अलभलेख तयारी गनन सक्नेछ ।
६४. वन पैदावारमा प्रलतवब्धसम्बन्धी व्यवस्था :
जैयवक यवयवधता र वातावरण सं रक्षणका लालग कुनै वन पैदावारको कटान,
सं कलन, उपयोग, ओसार पसार, यवक्री यवतरण र लनयानतमा प्रलतबन्ध लगाउने
सम्बन्धी व्यवस्था वन सम्बन्धी प्रिललत सं घीय कानून बमोश्चजम हुनछ
े ।
६५. पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था :
वन सं रक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान गने व्यश्चक्त, सं स्था वा
समुदायलाई नगरपाललकाले आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनन सक्नेछ।
६६. अलधकार प्रत्यायोजन :
नगरपाललकाको कायनपाललकाले यस ऐन बमोश्चजम प्राप्त गरे को अलधकार कुनै
यवषयगत सलमलत वा अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
६७. लनयम, लनदे श्चिका, कायनयवलध र मागनदिनन बनाउन सक्ने :
यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायानन्वयनको लालग नगरपाललकाले
आवश्यक लनयम, लनदे श्चिका, कायनयवलध र मागनदिनन बनाउन सक्नेछ ।
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६८. बाश्चझएको हकमा :
यस ऐनमा गररएका व्यवस्था र प्रिललत सं घीय तथा प्रदे ि कानूनमा गररएका
व्यवस्थाहरु बाश्चझएमा बाश्चझएको हदसम्म प्रिललत सं घीय तथा प्रदे ि कानून
बमोश्चजम हुनेछ ।
आज्ञाले¸
अच्युत प्रसाद दाहाल
प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत
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