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स्थानीय वन ऐनका लागि नमूना वन गवधेयक मस्यौदाका आधारहरु 

 

कानून समीक्ष 

• नेपालको संगवधान (अनुसूची ८ र ९)  

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

• संघीय वन ऐन २०७६ 

• संघीय वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ 

• संघ, प्रदशे र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ (एकल वा साझा 

सूचीमा भएका गवषयमा ऐन तरुु्मा िदाु सेवा प्रवाहको अगधकार वा भूगमका 

स्थानीय तहलाई प्रदान िने)  

• प्रदशे वन गवधेयकहरु  

परामशु  

 

• गवगभन्न स्थानीय तहका मेयर÷अध्यक्ष, उपमेयर÷उपाध्यक्ष र सदस्यहरुसँि छलफल 

तथा परामश ु 

• उपभोक्ता समहू, स्थानीय समुदाय र वन क्षते्रका सरोकारवालाहरुसँि परामशु ।  

नमूना स्थानीय वन गवधेयकको मस्यौदामा गनरन्तर सुधार  
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=====================================िाउँ÷निरपागलकाको 

वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था िनु बनेको गवधयेक 

 

प्रस्तावना 

यस .............पागलकाको क्षते्र गभत्र रहकेो वनलाई सामदुागयक वन लिायत समुदायमा आधाररत वन र 

गनर्ी वनका माध्यमबाट ददिो व्यवस्थापन िरी वनमागथको सामुदागयक तथा गनर्ी अगधकारको सुगनगितता, 

र्लवायु पररवतुन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन, र्ैगवक गवगवधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवद्र्धन र 

पयाुपयुटन एवं वन उद्यमको गवकास िद ै वन पैदावारको सदपुयोि र सोबाट प्राप्त लाभको न्यायोगचत ्

बाँडफाँड िद ैददिो गवकास, सामागर्क तथा आर्थुक समृगि र लैगगिक तथा समागर्क न्याय हागसल िन ु

वान्छनीय भएकोले,  
 

नेपालको संगवधानको धारा २२१ र २२६ बमोगर्म ............पागलकाको ...........औं ..........(िाउँ÷निर) 

सभाले यो ऐनको तर्ुुमा िरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारगम्भक 

 

१.  सगंक्षप्त नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “............पागलकाको वन ऐन २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन िाउँ÷निर सभाबाट पाररत भएपगछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२.  पररभाषा M गवषयवा प्रसगिले अको अथु नलािेमा यस ऐनमा ः   
 

(क) “उपभोक्ता समूह” भन्नाले वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन र सदपुयोि िनुका लागि 

दफा १२ बमोगर्म िठन भई दफा १३ बमोगर्म दता ुभएको उपभोक्ता समूहलाई र्नाउँदछ 

।  

(ख)  “कबुगलयती वन” भन्नाले दफा २६ बमोगर्म व्यवस्थापन िररने रागिय वनलाई र्नाउँदछ 

। 

(ि)  “िैरकाष्ठ वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहकेा वा वनमा उत्पन्न भएका वा वनबागहर रहकेा 

रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहकेका र्डीबुटी तथा अन्य सबै र्ैगवक उत्पगिका 

सामानलाई र्नाउँछ ।  

(घ)  “गचगडयाखाना” भन्नाले संरक्षण गशक्षा, मनोरन्र्न, प्रर्नन्, वंशाणु श्रोत संरक्षण, अध्ययन 

अनुसन्धान िने उद्दशे्यले र्ीवर्न्तुको परस्थानमा प्रदशुनीमा राखी व्यवस्थापन िररएको 

स्थानलाई र्नाउँछ ।  

(ङ) “र्ैगवक मािु” भन्नाले वन्यर्न्तुहरु एक वासस्थानबाट अको वासस्थानमा आवत र्ावत िने 

क्षेत्र वा वन र्ंिल वा वन क्षते्रलाई र्नाउँछ ।   

(च)  “टाँचा” भन्नाले काठ वा खडा रहकेा रुखमा लिाइने छाप, गचन्् वा गनशानालाई र्नाउँदछ 

। 

(छ)  “धार्मुक वन” भन्नाले दफा २७ बमोगर्म संरक्षण तथा व्यवस्थापन िररएको रागिय वनलाई 

र्नाउँदछ ।   
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(र्)  “गनर्ी वन” भन्नाले प्रचगलत कानून बमोगर्म कुनै व्यगक्त वा संस्थाको हक पुग्ने गनर्ी र्ग्िामा 

लिाई हुकाुएको वा संरक्षण िररएको वनलाई र्नाउँछ र सो शब्दले पररवारको गनर्ी 

र्ग्िामा रहकेो पाररवाररक गनर्ी वन समेतलाई र्नाउनछे ।  

(झ)  “रागिय वन” भन्नाले यस ..........पागलकाको क्षेत्रगभत्र रहकेा सामुदागयक वन, सरकारिारा 

व्यवगस्थत वन, वन संरक्षण क्षेत्र, साझेदारी वन, कबुगलयगत वन र धार्मुक वन समेतलाई 

र्नाउँछ ।  

(ञ)  “वन” भन्नाले पूणु वा आंगशक रुपमा रुखहरु वा बुट्यानले ढादकएको क्षेत्रलाई र्नाउँछ ।  

(ट)  “वन पैदावार” भन्नाले वनमा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका दहेायका वन 

पैदावारलाई र्नाउँछ ः   

(१)  काष्ठर्न्य वन पैदावार  

(२)  र्डीबुटी र िैरकाष्ठ वन पैदावार र   

(३)  चट्टान, ढुगिा, माटो, नदीर्न्य र खगनर्र्न्य पदाथु ।  

(ठ)  “वन गसमाना गचन्ह” भन्नाल े रागिय वनको गसमाना छुट्टयाउन लिाइएको काठ, ढुगिा, 

गसमेन्ट वा अरु कुनै वस्तुको खम्वा वा गचन्हपटलाई र्नाउँदछ र सो शव्दले प्रचगलत कानून 

बमोगर्म र्ग्िा नापर्ाँच िरी तयार िरेको नक्सामा अगित वन गसमाना गचन्् समेतलाई 

र्नाउनेछ । 

(ड)  “वन क्षेत्र” भन्नाले गनर्ी स्वागमत्वको हक भोिको र प्रचगलत काननूले अन्यथा व्यवस्था 

िरेको बाहकेको वन गसमाना लिाइएको वा नलिाइएको वनले घेररएको वा वनगभत्र रहकेो 

घाँसे मैदान, खकु, गहउँले ढाकेको वा नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, गसमसार, 

नदी, खोलानाला, बिर, पर्त ुवा ऐलानी र्ग्िाले ओिटेको क्षेत्र समेतलाई र्नाउँदछ ।  

(ढ)  “व्यवस्थापन योर्ना” भन्नाले वातावरणीय सन्तुलत कायम राखी वनको गवकास, सरंक्षण 

तथा वन पैदावारको उपयोि र गबक्री गवतरण िनु तयार िररएको र यस ऐन एवं प्रचगलत 

कानून बमोगर्म स्वीकृत वनसम्वन्धी कायु योर्नालाई र्नाउँदछ । 

(ण)  “वातावरणीय सेवा” भन्नाले वन क्षेत्रको पाररगस्थगतकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने दहेाय 

बमोगर्मको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभलाई र्नाउँदछ ः   

(१)  कावुन सेवा 

(२)  र्ैगवक गवगवधताको संरक्षण 

(३)  र्लाधार तथा र्लचक्र प्रणाली 

(४)  पयाुपयुटन 

(५)  वातावरणीय सेवा प्रदान िन ेअन्य वस्तु, सेवा वा लाभ ।  

 

(त)  “वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोगर्म िररन े

संगक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारगम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव 

मूल्यांकन समेतलाई र्नाउँदछ ।  

(थ)  “सामुदायमा आधाररत र्लवायु अनुकूलन” भन्नाले अनुकूलन योर्ना तर्ुुमा सम्बन्धी 

प्रचगलत मापदण्ड तथा कायगुवगधहरु र यस .............पागलकाको अनुकूलन योर्नालाई 
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समेत मध्यनर्र िद ैउपभोक्ता समूहले आफ्नो स्थानीय समदायका लागि अनुकूलन योर्ना 

तर्ुुमा र कायाुन्वयन िने कायुलाई र्नाउँदछ ।    

(द)  “सामुदागयक वन” भन्नाले यस ऐन र वन सम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगर्म उपभोक्ता 

समूहलाई सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण िररएको वनलाई र्नाउँदछ ।  

(ध)  “सावुर्गनक र्ग्िा” भन्नाले र्ग्िा र वनसम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोगर्म पररभागषत िररए 

अनुसार यस ...........पागलकाको क्षेत्रमा पगहचान र गसमागकन िररएका सावुर्गनक 

र्ग्िालाई र्नाउँदछ । 

 

पररच्छेद – २ 

वनको सीमा गनधाुरण, भू–उपयोि र वन क्षेत्रमा गवकास आयोर्ना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  वनको गसमाना गनधारुणM (१) वन सम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्म प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयल े यस ..........पागलकामा कायुपागलकासँि समन्वय र छलफल िरी 

सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहका साथै आवश्यकता अनुसार वन गसमानामा रहकेो गनर्ी 

र्ग्िावालाहरुलाई समेत सहभािी िराई रागिय वनको गसमाना गनधारुण िरी वन गसमाना गचन्ह 

लिाउनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म वन गसमाना गनधाुरण िरी तयार िररएको नक्शामा यस 

........पागलकाको प्रमुख÷अध्यक्षले प्रमागणत िरी सोको एक प्रगत यस ........पागलकामा र एक प्रगत 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयमा अगभलेख राख्नु पनेछ । 
 

४.  वन गसमानाका लागि र्ग्िा प्राप्त िन ुसके्न M (१) दफा ३ बमोगर्म वनको गसमाना कायम िदाु वन 

संरक्षणको दगृिकोणले आवश्यक भएमा वनको गसमानासिँ र्ोगडएका सावुर्गनक र्ग्िा वा गनर्ी 

र्ग्िा वा त्यस्तो र्ग्िामा रहकेा कुनै भौगतक संरचनाहरु समेत यस ..........पागलकामा 

कायुपागलकासँि छलफल िरी संघीय कानून बमोगर्म वनको गसमाना गभत्र पारी वन गसमाना कायम 

िनु सदकने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म घर र्ग्िा समेत वन गसमाना गभत्र पानुु पने भएमा घर र्ग्िा 

प्रागप्त र सोको क्षगतपूर्त ुसम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी सघंीय काननू बमोगर्म हुनेछ ।  

(३) वन गसमानागभत्र परेको गनर्ी र्ग्िाको वनसम्बन्धी संघीय कानून बमोगर्म लित कट्टा 

िनुु पनेछ ।  

(४) रागिय वनमा परेको गनर्ी र्ग्िाको लित कट्टा िररएमा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलय र मालपोत कायालुयले सोको र्ानकारी यस ..........पागलकाको कायुपागलका समक्ष 

ददनुपनेछ र यस .........पागलकाले सोही बमोगर्म गनर्ी र्ग्िाको भूमी करसम्बन्धी लित कट्टा िनु ु

पनेछ । 
 

५.  वनसम्बन्धी भू–स्वागमत्व ः  (१) यस .......पागलकाको क्षेत्र गभत्र रहकेो वनमागथको भू–स्वागमत्व 

सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बमोगर्म हुनेछ ः   

(क)  यस .............पागलकाको क्षेत्र गभत्र रहकेा सावुर्गनक र्ग्िाहरुमागथको भू–

स्वागमत्व यसै ......पागलकामा गनगहत रहने छ । 

(ख)  यस .......पालिकामा राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेका वनक्षेत्रका जग्गामाथिको भू–
स्वालमत्व वन सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोष्ट्जम नेपाि सरकारमा 
रहनेछ ।  
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(ग)  सामुदाययक वन िगायतका समुदायमा आधाररत वन क्षेत्रका जग्गाहरु 

सामुदाययक जग्गाको रुपमा रहने छन ्। 
(२)  प्रिाजयनत रुपमा संरक्षण र व्यवस्िापन हुुँदै आएका वनहरुमा परम्परागत 

रुपमा स्िापपत सम्बष्ट्न्धत प्रिाजयनत संस्िाको अथधकार रहनेछ ।  
(३)  नेपाि सरकारिे यस .........पालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग 

पररवततन, भोगाथधकार प्रदान वा अन्य कुनै ककलसमिे कसैिाई हक 

हस्तान्तरण गन े यनणतय गनुतपूवत यस .......पालिकाको कायतपालिका, 
सम्बष्ट्न्धत वन उपभोक्ता समूह र कुन ैस्िानमा प्रिाजयनत संस्िा भएमा 
सोको समेत सहमयत लिनु पनेछ । 

 

६.  वन व्यवस्थापन प्रणाली M (१) यस .......पागलकामा रहकेो रागिय वनलाई सामुदागयक वन र 

आवश्यकता अनुसार समुदायमा आधाररत अन्य वन वा प्रथार्गनत वनको रुपमा व्यवस्थापन िररनेछ 

। 

(२) गवगभन्न दकगसमका वन व्यवस्थापन प्रणालीहरु मध्ये सामुदागयक वन व्यवस्थापन 

प्रणालीलाई प्राथगमकता ददनु पनेछ ।   

(३) यस ..........पागलकाको सावुर्गनक र्ग्िामा रहकेो वनलाई सामुदागयक वनको रुपमा 

गवकास र व्यवस्थापन िन ुसदकनेछ र उपभोक्ता समूहल ेसावुर्गनक र्ग्िामा रहकेो वन व्यवस्थापन 

निरेमा ......पागलका आफैल ेवा कुनै संघ संस्थाका माध्यमाबाट व्यवस्थापन िनु िराउन सके्नछ ।  
 

७.  भ–ूउपयोि योर्ना र वन क्षते्रको भू–उपयोि पररवतनु \M (१) यस .......पागलका वा अन्य सम्बगन्धत 

गनकायले भू–उपयोि योर्ना तर्ुुमा िदाु यस .....पागलकामा रहकेो रागिय वनलाई वन क्षेत्रको 

रुपमा नै कायम िनुुपनेछ ।  

(२) यस .......पागलकाको क्षते्रगभत्र रहकेा कुनै पगन वनहरुमा कुनै पगन दकगसमको बसोवास 

वा पूनरवास िने िराइने छैन ।  

तर प्राकृगतक प्रकोप गपगडत घरधुरीहरुलाई प्रकोप व्यवस्थापन िनु लाग्ने अवधीभर वनको 

कुनै क्षेत्रमा वन गवनास नहुन ेिरी अस्थायी बसोबास िराउन सदकने छ ।   

(३) नेपालको संगवधान बमोगर्म भूगमगहन दगलत र भूगमगहन सुकुम्वासीलाई रुख गवरुवा 

नभएको कुन ै क्षेत्रको र्ग्िा उपलब्ध िराउन ु पने भएमा भूमीसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून 

बमोगर्मको प्रदक्रया अवलम्बन िनुुपनेछ ।  

(४) वन क्षेत्रको भू–उपयोि पररवतुन िनुुपने भएमा सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहको सहमगत 

गलई मगन्त्रपररषद्बाट अनुमगत प्राप्त भएमा मात्र वन क्षेत्रको भू–उपयोि पररवतुन िनु पाइनेछ । 
 

८.  वन क्षते्रमा गवकास आयोर्ना सञ्चालन M (१) वन क्षेत्रमा रागिय प्राथगमकता प्राप्त आयोर्ना वा 

रागिय िौरवको योर्ना सञ्चालन िन,े क्षगतपूर्तु प्रदान िने र वन क्षेत्रको पूनरस्थापना िने सम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगर्म हुनेछ ।  

(२) रागिय प्राथगमकता प्राप्त आयोर्ना वा रागिय िौरवको योर्ना बाहके अन्य 

आयोर्नाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोि िनु पाइने छैन ।  

तर यस ........पागलकाले आफ्ना स्थानीय गवकास आयोर्नाको लागि वन क्षेत्र प्रयोि िनुुपने 

भएमा प्रभागवत स्थानीय समुदायसँिको सहमगतमा वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्मको 

प्रदक्रया अवलम्बन िरी नेपाल सरकारको स्वीकृती गलई गनगित् वन क्षेत्र प्रयोि िनु सके्नछ ।   

(३) यस ..........पागलकामा नक्शामा वन क्षेत्रको रुपमा रहकेो तर वन कायम नरही गवगभन्न 

दकगसमका सावुर्गनक प्रयोर्नका लागि उक्त वन क्षेत्रको र्ग्िा उपयोि भइरेको अवस्था रहमेा उक्त 
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वन क्षेत्रको र्ग्िालाई सोही सावुर्गनक प्रयोर्नका लागि उपयोि िरी सो वन क्षेत्रको र्ग्िा बरावर 

उपयुक्त र्ग्िामा वन क्षेत्रको गवकास िनु सदकनेछ । 
 

९.  वन क्षते्र प्रयोि िदा ुक्षगतपरू्त ुददनपुने M (१) कुनै पगन प्रयोर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोि िदाु सोबाट 

प्रभागवत हुने उपभोक्ता समूह र प्रथार्गनत संस्थाहरुसँि पूवुसूगचत सहमगत गलनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म वन क्षेत्र प्रयोि िदाु कुन ैप्रभाव पने भएमा सम्बगन्धत उपभोक्ता 

समूह र अन्य प्रभागवत समुदायलाई प्रचगलत काननू बमोगर्म क्षगतपूर्तु उपलब्ध िराउनु पनेछ ।  

(३) रागिय प्राथगमकता प्राप्त आयोर्ना, रागिय िौरवका आयोर्ना र अन्य कुनै पगन गवकास 

आयोर्नाले वन क्षेत्र प्रयोि िने क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहलाई 

उपलब्ध िराई उक्त वन पैदावार कटान, संकलन, ओसार पसार र घाटििी िदाु लाग्ने खचु सम्बगन्धत 

गवकास आयोर्नाले व्यहोनुु पनेछ । 
 

१०.  वन क्षते्रमा पन ेनदीर्न्य खगनर् पदाथकुो प्रयोि M (१) यस .......पागलका अन्तिुतको रागिय वन 

क्षेत्रमा पने नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथुको संकलन तथा प्रशोधनसम्बन्धी कायु िदाु 

वातावरण सरंक्षणसम्बन्धी प्रचगलत सघंीय कानून बमोगर्मको प्रदक्रया अवलम्बन िरी यस 

.........पागलकाल ेगनधारुण िरे बमोगर्मको नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथुको मूल्य 

र स्थानीय कर भुक्तानी िरे पिात् मात्र उत्खनन् िनु पाइनेछ ।  

(२) रागिय वन क्षेत्रमा पने नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथुको संकलन तथा 

प्रशोधन िदाु नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको प्रचगलत मापदण्डहरुका साथ ै स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४ बमोगर्म यस ..........पागलकाले तर्ुुमा िरेका मापदण्डहरुको समेत पालना 

िनुुपनेछ ।   

(३) सामुदगयक वन क्षेत्रमा पने नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथु संकलन िदाु 

सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहको समेत पूवुसहमगत गलनु पनछे ।  

(४) रागिय वन क्षेत्रमा नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथु बाहके अन्य खगनर् 

पदाथुको सवेक्षण तथा उत्खनन्  िदाु खानी तथा खागनर् पदाथु, वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी 

प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्म िनुुपनेछ । 

(५) यस ..........पागलकाले रागिय वन क्षेत्रमा पने नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् 

पदाथुको गवक्री गवतरणबाट प्राप्त रकममध्ये कगम्तमा २५ प्रगतशत रकम सम्बगन्धत वन उपभोक्ता 

समूह माफुत प्रभागवत क्षेत्रको वन तथा वातावरण संरक्षणमा खचु िनुुपनेछ । 

(६) सामुदागयक वन क्षेत्रमा रहकेो नदीर्न्य साधारण गनमाुणमूखी खगनर् पदाथु उत्खनन ्

िनुुपने भएमा उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायुयोर्नामा व्यवस्था िरी सम्बगन्धत उपभोक्ता 

समूहले त्यस्तो खगनर् पदाथ ुगवक्री िनु सके्नछ ।  
 

११.  वन क्षते्रमा वातावरणीय मापदण्डको पालनाM (१) वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू 

बमोगर्म वातावरणीय अध्ययन िनुुपने भनी गनधारुण भएका प्रस्तावहरु यस .......पागलकामा रहकेो 

वन क्षेत्रमा कायाुन्वयन िनुपूुवु उक्त प्रस्तावहरुका बारेमा वातावरणीय अध्ययन िरी सोसम्बन्धी 

प्रगतवेदन सम्बगन्धत गनकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपनेछ ।  

(२) यस ........पागलकाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचगलत काननू बमोगर्म आफैले 

स्वीकृत िन ुपाउन े दकगसमका वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत िदाु संगक्षप्त वातावरणीय 

अध्ययन कायुगवगधमा उगल्लगखत मापदण्डको पालना िनुुपनेछ ।   

(३) यस ......पागलकाको वन क्षेत्रमा कायाुन्वयन िररन े कुन ै पगन प्रस्तावहरुका बारेमा 

वातावरणीय अध्ययन प्रगतवदेन तयारी िदाु यस ......पागलकाको कायुपागलका बैठकमा छलफल 

िरी राय सुझाव र परामशु गलएको हुनुपनेछ ।  
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(४) वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयारी र स्वीकृतीका क्रममा पालना िनुुपने सवाुर्गनक 

सुनुवाई लिायतका अन्य गवषयहरु प्रचगलत सघंीय काननू बमोगर्म हुनेछ । 
 

पररच्छेद – ३ 

उपभोक्ता समहू सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२.  उपभोक्ता समहूको िठन M (१) यस .......पागलकामा सामुदागयक गहतका लागि सामुगहक रुपमा कुन ै

वन क्षेत्रको संरक्षण र ददिो व्यवस्थापन िरी वन पैदावारको न्यायोगचत ्उपयोि िनु, सामागर्क र 

आर्थुक गवकास िन ुएवं वन व्यवस्थाापनमा लैगगिक समानाता र सामागर्क समावेशीकण प्रवद्र्धन 

िनु चाहन े त्यस्तो वनको सम्बगन्धत उपभोक्ताहरुले यस ऐन र वनसम्बन्धीःे प्रचगलत संघीय 

कानूनमा गनधाुररत प्रदक्रया अवलम्बन िरी यस ..... पागलकासँिको समन्वय र छलफलका साथ ै

सहभागितामूलक रुपमा उपभोक्ता समूह िठन िनु सके्नछन् । 

(२) उपभोक्ता समूह िठन िदाु परम्पराित रुपमा वन उपयोि िदै आएका उपभोक्ताहरु 

सगहत सम्बगन्धत सब ैघरधरुीलाई सदस्यको रुपमा समावशे िनुुपनेछ र उपभोक्ता समूहको गवधानमा 

यसरी पगहचान िररएका सब ैधरधुरीबाट एक मगहला र एक पुरुषको नाम साधारण सदस्यको रुपमा 

समावेश िनुुपनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समूहको कायुसगमगतको अवधी बढीमा चार वषुको हुनेछ र उपभोक्ता समूहको 

कायुसगमगतमा अध्यक्ष वा सगचवमध्ये एक र्ना मगहला र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक र्ना 

मगहला सगहत लैगगिक समानताका साथै समागर्क रुपमा समावेशीकरण कायम िनुु पनेछ ।  

१३.  उपभोक्ता समहूको दता ु M (१) दफा १३ बमोगर्म िरठत उपभोक्ता समूहको दताुका लागि यस 

........पागलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू 

बमोगर्मको ढाँचामा गनधाुररत गवधान सगहत प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलय समक्ष गनवेदन 

ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोगर्मको गसफाररस, गनवेदन र गवधान प्राप्त भएमा प्रदशे सरकारको 

सम्बगन्धत वन अगधकृतले आवश्यक अध्ययन िरी त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई दताु िरी गनधाुररत 

ढाँचामा दताु प्रमाण–पत्र प्रदान िनुु पनेछ । 

(३) उपभोक्ता समूह िठन र गवधान दताुका क्रममा प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयल े

यस ......पागलकासँि समन्वय िरी छलफल िनुुपनेछ र उपभोक्ता समूहको िठन, गवधान तर्ुुमा र 

उपभोक्ता समूह दताुका लागि यस .......पागलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयल े

आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(४) उपभोक्ता समूहको गवधानमा समावेश िनुुपने गवषय र उपभोक्ता समूहलाई प्रदान िररन े

प्रमाणपत्रको ढाँचाहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानूनमा उल्लेख भए बमोगर्म हुनछे । 

(५) दफा (१३) र यस दफामा र्ुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन वनसम्बन्धी प्रचगलत 

कानून बमोगर्म दताु भइसकेका उपभोक्ता समूहहरु पून  दताु हुन ुपने छैन ।  
 

१४.  उपभोक्ता समहू सिंरठत ससं्था हुनेM (१) दफा १३ बमोगर्म दताु भएको उपभोक्ता समूह अगवगच्छन्न 

उिरागधकारवाला एक स्वशागसत, संिरठत र सामुदागयक प्रकृगतको समागर्क संस्था हुनेछ । 

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ । 

३) उपभोक्ता समूहले व्यगक्त सरह चल अचल सम्पगि प्राप्त िनु, उपभोि िन,ु बेच गबखन 

िनु वा अन्य दकगसमले बन्दोवस्त िनु सके्नछ । 

(४) उपभोक्ता समूहले व्यगक्त सरह आफ्नो नामबाट नागलस उर्रु िनु र सो उपर पगन सोही 

नामबाट नागलस उर्रु लाग्न सके्नछ । 
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१५.  उपभोक्ता समहूको कोषM (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हुनेछ र उक्त कोषमा 

दहेायका रकमहरु र्म्मा िररनेछ M 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, 

(ख)  कुनै व्यगक्त वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहायता वा दान दातव्यको रकम, 

(ि)  वन पैदावारको गबक्री गबतरणबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  दण्ड र्ररवानाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ)  प्रचगलत काननू बमोगर्म अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) साधारण सभाबाट स्वीकृत वार्षुक कायकु्रमका लागि उपभोक्ता समूहको तफुबाट िररने 

खचु उपदफा (१) बमोगर्मको कोषबाट व्यहोररन ेछ । 

(३) उपभोक्ता समूहले कोषको सञ्चालनका लागि यस .........पागलकाले समय समयमा 

ददएको राय सुझावलाई समेत मध्यनर्र िरी समूहले कोष पररचालन मािुदशुन तर्ुमुा िनुुपनेछ । 
 

१६.  उपभोक्ता समहूको गववरण र प्रिगत प्रगतवदेन पेश िनुपुने M (१) प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले यस .......पागलका अन्तिुत पन े सब ै वन उपभोक्ता समूहको दताु गववरण सगहतको 

प्रमाणपत्र, स्वीकृत गवधान, वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र वन व्यवस्थापन कायुयोर्नाको 

प्रगतगलगप यस .......पागलकालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले एक मगहना गभत्रमा उपलब्ध िराउन ु

पनेछ र यस ........पागलकाल ेसोको अद्यावगधक अगभलेख कायम िनुु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म यस .........पागलकामा अगभलेख अद्यावगधक भएका उपभोक्ता 

समूहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बमोगर्म यस 

........पागलकाले यस ऐन बमोगर्म गनयमन, सहर्ीकरण र अनुिमन िनु सके्नछ ।  

(३) उपभोक्ता समूहको गवधानमा गनधाुररत प्रदक्रया बमोगर्म उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषु 

साधारण सभाको आयोर्ना िरी आफ्नो वार्षुक कायुक्रम र लेखा परीक्षण प्रगतवेदन पाररत िरी 

सोको गववरण यस ......पागलकामा उपलब्ध िराउनु पनछे ।   

(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वषु आर्थकु वष ुसमाप्त भएको तीन मगहनागभत्र सामुदागयक 

वनमा िररएका दक्रयाकलाप, उपलब्धी र वतुमान अवस्थाको गववरण सगहतको वार्षुक प्रगतवेदन 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयमा पेश िरी सोको एकप्रगत यस .........पागलका र सामुदागयक 

वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल समक्ष पगन पेश िनुु पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोगर्म प्राप्त वार्षुक प्रगतवेदनको आधारमा यस .......पागलका र प्रदशे 

सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले सम्वगन्धत उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सुझाव ददन सके्नछन् ।   

(६) यस .........पागलकाल े उपभोक्ता समूहको आवश्यकता र कायुसम्पादन प्रिगतका 

आधारमा वनसम्बन्धी गवगभन्न कायुक्रमहरु सञ्चालनका लागि अनुदान तथा सहयोि उपलब्ध िराउन 

सके्नछ । 

पररच्छेद – ४ 

सामदुागयक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१७.  सामदुागयक वन हस्तान्तणM (१) यस ........पागलकामा सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण िनु 

बाँकी रहमेा वन क्षेत्रहरु पगहचान िरी सामुदागयक वनको रुपमा हस्तान्तरण िन ुप्राथगमकता ददइनेछ 

।  

(२) दफा १३ बमोगर्म दताु भएको उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा 

सामुदागयक वन व्यवस्थापनलाई ददिो र प्रभावकारी बनाउने िरी सामुदागयक वनको कायुयोर्ना 

तयार वा संशोधन तथा पररमार्ुन िनुका लागि यस .......पागलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले आवश्यक प्रागवगधक तथा अन्य सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  
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(३) उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना तयार वा संशोधन िदाु उक्त कायुयोर्ना 

यस ......पागलकाको वन तथा वातावरण शाखामा पेश िरी प्राप्त सुझाव तथा परामशुका आधारमा 

वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना तर्ुुमा वा आवश्यकता अनुसार संशोधन िनुु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) को प्रयोर्नका लागि वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना प्राप्त भएको गमगतल े

बढीमा ७ ददन गभत्रमा वन तथा वातावरण शाखाले आवश्यक सुझाव ददनु पनेछ र उक्त समयगभत्र 

कुनै सुझाव नददएमा सोही कुरा र्नाई वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना स्वीकृतीका लागि प्रदशे 

सरकारको वनसम्बन्धी कायालुय समक्ष पेश िनुुपनेछ ।   

(५) उपभोक्ता समूहले दफा (२) र (३) बमोगर्म तर्ुुमा िरेको कायुयोर्ना बमोगर्म 

सामुदागयक वनको गवकास, संरक्षण, उपयोि एवं व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 

गनधाुरण िरी गबक्री गवतरण समेत िन ुपाउने िरी यस .......पागलकामा रहकेो रागिय वनको कुन ै

भाि सामुदागयक वनको रुपमा व्यवस्थापन िनु चाहमेा वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना र यस 

..........पागलकाको वन तथा वातावरण शाखाको सुझाव तथा परामशु सगहत प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयमा गनवेदन ददनु पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोगर्म पेश भएको वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना प्रदशे सरकारको 

सम्बगन्धत वन अगधकृतले अध्ययन पिात् स्वीकृत िरी उपभोक्ता समूहलाई सामुदागयक वन 

हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान िरी सोको र्ानकारी यस .........पागलकालाई िराउनु पनेछ 

।  

(७) सामुदागयक वनको काययुोर्ना प्रत्येक पटक सामान्यतया  दश वषुका लागि तर्ुुमा िनु 

सदकन े छ र यस .........पागलकाको वन तथा वातावरण शाखाबाट प्राप्त सुझाव तथा परामशु 

बमोगर्म आवश्यकता अनुसार समय समयमा संशोधन तथा पररमार्ुन िन ुसदकने छ ।   

(८) उपदफा (७) बमोगर्म उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोर्नामा िरेको 

संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रगतकूल असर पने दगेखएमा प्रदशे सरकारको सम्बगन्धत वन 

अगधकृतले संशोगधत कायुयोर्ना प्राप्त भएको गमगतले तीस ददनगभत्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो 

संशोगधत कायुयोर्ना लािू निनु गनदशेन ददई सोको र्ानकारी यस .......पागलकामा समेत ददन ु

पनेछ  । 

(९) यस दफामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन वनसम्बन्धी प्रचगलत कानून 

बमोगर्म एक पटक हस्तान्तरण भएको वन पून हस्तान्तरण िनुुपने छैन ।  
 

१८.  सामदुागयक वनमा गवपन्न विकुा लागि कबगुलयती वन ददन सदकन ेM (१) सामुदागयक वन उपभोक्ता 

समूहले आफ्नो समूहगभत्र पगहचान िरेका िररवीको रेखामुनी रहकेा गवपन्न घरधरुीहरुलाई सामुगहक 

वा एकल रुपमा वन पैदावारमा आधाररत आय आर्ुनका कायुक्रम िनुका लागि आफ्नो सामुदागयक 

वनको कुनै भाि बढीमा पन्र वषुका लागि सम्झौता िरी उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म कबुगलयती वनको रुपमा वन क्षेत्र उपलब्ध िराउन ेसम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना र उपभोक्ता समूहको कायुसगमगत एवं कबुगलयती 

वन गलन चाहन ेगवपन्न समूह तथा पररवार बीच हुने सम्झौतामा उल्लेख िरे बमोगर्म हुनेछ ।  
 

१९.  वन पैदावारको मलू्य गनधारुण M (१) उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कायुयोर्ना 

बमोगर्म वन व्यवस्थापन िदाु प्राप्त भएका वन पैदावारको साधारण सभाको गनणुय बमोगर्म 

स्वतन्त्र रुपमा मूल्य गनधाुरण िरी गवक्री गवतरण िनु सके्नछन् ।  

तर उपभोक्ता समूहले आप्mनो वन पैदावार समूह बागहर व्यवसागयक प्रयोर्नका लागि गवक्री 

िने भएमा उक्त वन पैदावारको मूल्य गनधाुरण िदाु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननूमा गनधाुररत 

मूल्य दरमा नघट्ने िरी न्यूनतम् मूल्य कायम िनुुपनेछ । 
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(२) उपभोक्ता समूहले उपदफा (१) बमोगर्म गनधाुरण िरेको वन पैदावारको मूल्य दरको 

गववरण यस .......पागलका, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय र सामुदागयक वन उपभोक्ता 

महाहासंघ नेपालमा उपलब्ध िराउनु पनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य गनधारुणका सम्बन्धमा िरेको गनणुय वा वन 

पैदावारको मूल्यका बारेमा यस .........पागलकाल ेउपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सुझाव ददन सके्नछ 

।    
 

२०.  सामदुागयक वनको काठ सकंलन र गवक्री गवतरण M (१) सामुदागयक वनबाट व्यापाररक प्रयोर्नका 

लागि गवक्री गवतरण िररन ेकाठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, श्रगमकहरुको पाररश्रगमक र 

सुरक्षा, घाटिद्दी, बोलपत्र आब्हान, गवक्री, टाचँाको प्रयोि र छोडपुर्ी सम्बन्धी प्रागवगधक 

मापदण्डहरु वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगर्म हुनेछन् ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्मका कायुहरु िदाु यस .......पागलका वा प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलय वा उपभोक्ता समूहको आफ्नै प्रागवगधक कमुचारीको सहयोिका आधारमा 

उपभोक्ता समूहले स्थानीय पररवेश अनुसार आवश्यक कायुगवगध वा प्रदक्रयाहरु अवलम्बन िन ु

सके्नछन् ।   
 

२१.  वन पैदावार गवक्री गवतरणको वार्षकु योर्ना र्ानकारी िराउने M उपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन 

व्यवस्थापन कायुयोर्ना बमोगर्म संकलन हुने वन पैदावारको उपयोि तथा गवक्री सम्बन्धी आफ्नो 

वार्षुक कायुयोर्ना बनाई सोको एक प्रगत यस ........पागलकामा र्ानकारीका लागि उपलब्ध 

िराउनु पनेछ ।  
 

२२.  वन पैदावार गवक्री शलु्कM सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहले समूह बागहर व्यावसागयक प्रयोर्नका 

लागि वन पैदावार गवक्री वापत प्राप्त हुन े रकममध्ये कुनै रकम प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्म 

स्थानीय सगञ्चत कोषमा र्म्मा िनुुपने व्यवस्था िरेको रहछे भन ेत्यसरी र्म्मा िनुुपने रकम आर्थुक 

वषुको अन्त्यमा उपभोक्ता समूहले यस .......पागलकाको सगञ्चत कोषमा र्म्मा िनुुपनछे ।  
 

२३. समदुागयक वनबाट प्राप्त लाभको सदपुयोि M (१) सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहल ेवन पैदावार 

गवक्री गवतरण िरी प्राप्त िरेको रकम मध्ये कगम्तमा पगिस प्रगतशत रकम सामुदागयक वनको ददिो 

व्यवस्थापनमा खचु िनुु  पनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म खचु िरी बाँकी रहकेो रकममध्येबाट कगम्तमा पचास प्रगतशत 

रकम यस ......पागलकासँि समन्वय िरी िररवी न्यूनीकरण, वन उद्यमको गवकास र मगहलाको 

आयआर्ुन एवं शशक्तीकरणसम्बन्धी कायुक्रमका लागि खचु िनुु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) को प्रयोर्नका लागि उपभोक्ता समूहले आफ्नो साधारण सभामा पेश 

िनुका लागि तर्ुुमा िरेको वार्षुक कायक्रमको गववरण साधारण सभा हुनुभन्दा कगम्तमा ७ ददन 

अिाडी यस ......पागलकामा उपलब्ध िराउनु पनेछ र यस ........पागलकाले उक्त कायुक्रममा कुन ै

सुधार िनुुपन े दखेेमा सम्बगन्धत वडा कायाुलय माफुत उपभोक्ता समूहको वार्षुक कायुक्रममा 

सुधारका लागि सुझाव ददन सके्नछ ।  

(४) उपभोक्ता समूह र यस ........पागलकाले संयुक्त रुपमा सामुदागयक वन व्यवस्थापन, वन 

उद्यम गवकास र मगहला सशक्तीकरणका कायुक्रम सञ्चालन िने िरी योर्ना बनाउन सदकनेछ ।  

(५) स्थानीय समुदायमा िनुुपने सामुदागयक गवकासका कायुहरु िदाु उपभोक्ता समूह र यस 

.......पागलका बीच सहकायु िरी सामुदागयक गवकासका कायुहरु िनु सदकनेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोगर्म खचुिरी बाँकी रहकेो रकम सामुदागयक गवकासका कायकु्रम, 

उपभोक्ता समूहको गहत हुने अन्य कायु र उपभोक्ता समूहको प्रशासगनक कायुमा खचु िनु सदकने छ 

।  
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तर प्रशासगनक कायुका लागि उपभोक्ता समूहको वार्षुक आम्दानीको बढीमा २५ प्रगतशत 

रकम मात्र खचु िनु सदकनेछ र सो भन्दा बढी रकम प्रशासगनक कायुका लागि खचु िनुुपने भएमा 

उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमगत गलनु पनेछ ।  
 

२४.  वन व्यवस्थापन काययुोर्ना गवपररत काम िनलेाई हुन े सर्ायM (१) सामुदागयक वनमा कुन ै

उपभोक्ताले कायुयोर्ना गवपरीत हुने कुनै काम िरेमा गनर्लाई सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहल े

र्ररबाना िनु सके्नछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हागन नोक्सानी भएकोमा गबिो बराबरको रकम 

क्षगतपूर्तुको रुपमा असुल उपर िनु सके्नछ । 

(२) सामुदागयक वनको काययुोर्ना गवपररतको काय ुिने व्यगक्तलाई उपभोक्ता समूह आफैल े

कारवाही िनु नसकेमा गनर्लाई कारवाही िनुका लागि उपभोक्ता समूहले .......पागलकामा रहकेो 

न्यागयक सगमगत वा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायालुय समक्ष गनवेदन िनु सके्नछ ।  

(३) उपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बागहरको कुनै व्यगक्तले सामुदागयक वनमा हानी 

नोक्सानी िरेमा गनर्लाई रागिय वनमा िरेको कसुर बमोगर्मको सर्ाय िनुका लागि उपभोक्ता 

समूहले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय समक्ष गनवेदन िनु सके्नछ र गनर्लाई वनसम्बन्धी 

प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्मको सर्ाय हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोगर्म न्यागयक सगमगत र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय 

समक्ष गनवेदन परेमा कसरुको प्रकृगत अनुसार न्यागयक सगमगत र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले आ–आप्mनो क्षेत्रागधकार गभत्र पने गवषयमा छानगवन िरी प्रचगलत काननू बमोगर्मको 

र्ररवाना वा दण्ड सर्ाय िनु सके्नछ ।  
 

२५.  सामदुागयक वनको गववाद व्यवस्थापनM (१) सामुदागयक वनका गवषयमा गसर्नुा हुने गववाद 

समाधानका लागि यस .......पागलकाले सहर्ीकण िनु सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोर्नका लागि यस .........पागलकाको समन्वयमा यस ......पागलका 

सगहत, प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय, सामदुागयक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र 

सरोकारवालाहरुको प्रगतगनगधत्व हुनेिरी गववाद समाधान संयन्त्र स्थापना िनु सदकनछे ।   
 

पररच्छेद – ५ 

कबगुलयती वन, धार्मकु तथा सासं्कृगतक वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६.  कबुगलयती वन हस्तान्तरण िनु सके्न M (१) यस ........पागलकाको गवगभन्न वडा कायाुलयहरुले 

िररबीको रेखामुगनका पररवार भनी पगहचान िरेका पररवारको समूहलाई िररबी न्यूनीकरणका 

लागि कबुगलयती वन हस्तान्तरण िनु प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलय समक्ष गसफाररस िन ु

सके्नछन् ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्मको गसफाररसका आधारमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले िररवीको रेखामुनीका पररवारको कबुगलती वन उपभोक्ता समूह िठन िनु र कबुगलयती 

वनको कायुयोर्ना बनाई वनको संरक्षण र गवकास हुन ेिरी आय आर्नु हुन ेकायुक्रम सञ्चालनका 

लागि उक्त समूहलाई कबुगलयती वनको रुपमा वनक्षेत्र उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(३) प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले उपदफा (२) बमोगर्मको कबुगलयती वनको 

गववरण यस .......पागलकामा उपलब्ध िराउनु पनेछ र सोही आधारमा यस ........पागलकाल े

कबुगलयती वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(४) कबुगलती वन उपभोक्ता समूहसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय तथा 

प्रदशे कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोगर्म हुनेछ ।  
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२७.  धार्मकु तथा सासं्कृगतक महत्वका वनहरुको सरंक्षणM (१) यस .........पागलकामा धार्मुक तथा 

सांस्कृगतक महत्वका वनहरु रहमेा सोको संरक्षण र सदपुयोिका लागि धार्मुक तथा सांस्कृगतक वन 

उपभोक्ता समूह िठन िनु सदकनेछ ।  

(२) धार्मुक तथा सांस्कृगतक वन उपभोक्ता समूह िठन र दताु िदाु दफा १३ र १४ 

बमोगर्मको प्रदक्रया अवलम्बन िनुु पनेछ ।  

(३) सम्बगन्धत धार्मुक तथा सांस्कृगतक समुदायले आफ्नो धमु संस्कृगतसँि सम्बगन्धत वन 

संरक्षण िनु चाहमेा त्यस्तो वन सोही धार्मुक तथा सांस्कृगतक समूह वा समुदायलाई हस्तान्तरण 

िनुुपनेछ ।  

(४) धार्मुक तथा सांस्कृगतक वनको व्यवस्थापन कायुयोर्ना तर्ुुमाका लागि यस 

........पागलकाको सम्बगन्धत वडा कायाुलयसँिको समन्वयमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले प्रागवगधक र अन्य आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउनु पनेछ ।   

(५) धार्मुक वनमा गवकास आयोर्ना सञ्चालन िदाु कारटएका रुखहरु यस .....पागलकामा 

कायुपागलकाको समन्वय र सहमगतमा सम्बगन्धत धार्मुक तथा सांस्कृगतक समूहल ेगवक्री गवतरण िन ु

सके्नछ ।  
 

पररच्छेद – ६ 

वनमा आधाररत उद्यम गवकास, पयापुयुटन र वातावरणीय सवेासम्बन्धी व्यवस्था 
 

२८.  वन उद्यमको गवकास िन ुसके्नM (१) यस ........पागलकामा रहकेा वन उपभोक्ता समूहले उद्योि र 

वातावरणसम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोगर्मका मापदण्डहरुको पालना िरी वन पैदावारमा 

आधाररत वन उद्यमको स्थापना र गवकास िन ुसके्नछन ्।  

(२) यस .......पागलकामा रहकेा गवगभन्न वन पैदावारमा आधाररत उद्योिहरुले सामुदागयक 

वन, गनर्ी वन र अन्य गवगभन्न दकगसमका वनबाट प्रचगलत काननूको पररपालना िरी किा पदाथु 

प्राप्त िनु सके्नछन् ।  

(३) सावुर्गनक–गनजी–सामुदागयक साझेदारीमा पगन वन उद्यम स्थापना र सञ्चालन िनु 

सदकने छ र यसका लागि यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू गवपररत नहुने िरी 

उपभोक्ता समूहले यस .....पागलका, गवगभन्न संघ संस्था वा गनर्ी क्षेत्रसँि सम्झौता िनु सके्नछन् ।   

(४) उपभोक्ता समूहले अन्य पक्षसँि साझेदारी िरी वन उद्यम सञ्चालन िदाु उपभोक्ता 

समूहहरुको कगम्तमा एकाउन्न प्रगतशत शेयर तथा लिानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहले वन उद्यमका लागि वन पैदावारमा आधाररत 

सहकारी संस्था स्थापना िन ुचाहमेा यस ......पागलकाल ेआवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ 

।  

द्रिव्य  यस दफाको प्रयोर्नाका लागि वन उद्यम बन्नाले लघु उद्यम, घरेलु उद्योि र वन 

सहरकारी संस्थालाई र्नाउनेछ ।  
 

२९.  पयापुयुटन कायकु्रम सञ्चालन िन ु सके्नM (१) उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कायुयोर्नामा 

आवश्यक व्यवस्था िरी आप्mनो वनमा आधाररत पयाुपयुटन कायुक्रम सञ्चालन िनु सके्नछन् ।  

(२) वन क्षेत्रमा पयाुपयुटन कायुक्रम सञ्चालन िदाु वन व्यवस्थापन कायुयोर्नामा गनर्दिु 

िररएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोि िनु पाइने छैन ।  

(३) वन उपभोक्ता समूहको पयाुपयुटन योर्ना र कायुक्रम तर्ुुमा तथा कायाुन्वयनका लागि 

यस .......पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले आवश्यक प्रागवगधक, आर्थुक तथा 

अन्य सहयोि उपलब्ध िराउन     सके्नछ ।  

(४) वनमा आधाररत पयाुपयुटनका लागि उपभोक्ता समूहले यस .......पागलका वा गवगभन्न 

संघ संस्था वा गनर्ी क्षेत्रसँि सहकाय ुिन ुसके्नछ  र उपभोक्ता समूहले यसरी अन्य पक्षसँि साझेदारी 
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िरी पयाुपयुटन कायु सञ्चालन िदाु उपभोक्ता समूहहरुको कगम्तमा एकाउन्न प्रगतशत शेयर तथा 

लिानी भएको हुनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोगर्म सहकायु िदाु यस ऐन र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून 

गवपररत नुहने िरी आपसी सम्झौता िरी पयुपयुटन कायुक्रम सञ्चालन िनु सदकनेछ ।  

(६) सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन िरेको कुनै पयाुपयुटन क्षेत्रमा स्वदशेी वा 

गवदशेी व्यगक्त र यातायातका साधन प्रवेश िदाु साधारण सभाको गनणुय बमोगर्मको प्रवेश शुल्क 

संकलन िनु सके्नछ ।  

  तर उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुसँि यस्तो प्रवेश शुल्क गलन पाइने छैन ।   

(७) सामुदागयक वनमा सञ्चागलत पयाुपयुटन कायुक्रमबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये कम्तीमा 

पगिस प्रगतशत रकम पयाुपयुटन प्रवद्र्धन र कगम्तमा पचास प्रगतशत रकम मगहला र गवपन्न विुका 

लागि आय आर्ुनका दक्रयाकलापहरु सञ्चालन िनु अनुदानको रुपमा उपलब्ध िराउनु पनेछ ।  
 

३०.  सामदुागयक गचगडयाखाना, वन्यर्न्त ुउद्दार केन्द्र र वन्यर्न्त ुपालन तथा प्रर्नन्M (१) सामुदागयक 

वन उपभोक्ता समूहल े आफै वा अन्य गवगभन्न पक्षसँिको सहकायुमा सामुदागयक गचगडयाखाना, 

वन्यर्न्तु उद्दार केन्द्र र वन्यर्न्तु पालन तथा प्रर्नन्सम्बन्धी योर्ना तर्ुुमा िरी सामुदागयक 

गचगडयाखाना वा वन्यर्न्तु उद्दार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र वन्यर्न्तु पालन तथा प्रर्नन ्

सम्बन्धी कायुहरु िन ुसके्नछन् ।  

(२) वन्यर्न्तु पालन तथा प्रर्नन् पिात िररने गवक्री गवतरणका लागि प्रदान िररने इर्ार्त 

सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रचगलत संघीय काननू बमोगर्म हुनेछ ।  

(३) सामुदागयक गचगडयाखाना वा वन्यर्न्तु उद्दार केन्द्र र वन्यर्न्तु पालन तथा 

प्रर्नन्सम्बन्धी योर्ना तर्ुमुा र कायाुन्वयन िनु चाहने उपभोक्ता समूहलाई यस .....पागलका र 

प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले आवश्यक प्रागवगधक र अन्य सहयोि उपलब्ध िराउन 

सके्नछ ।  
 

३१.  सामदुागयक घरवास (होम स्टे)M (१) पयाुपयुटन प्रवद्र्धन िनेिरी होम स्टे सञ्चालन िन ु चाहन े

उपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायले यस ........पागलकामा सामुदागयक होम स्टे दताु िरी सञ्चालन 

िनु सके्नछन् ।  

(२) सामुदागयक होम स्टे सञ्चालनसम्बन्धी कायुगवगधहरुको पालना िरी सञ्चागलत 

सामुदागयक होम स्टेलाई स्वीकृत योर्ना अनुसार यस ........पागलकाबाट आवश्यक अनदुान उपलब्ध 

िराउन सदकनेछ ।  
 

३२.  र्लाधार सरंक्षण M (१) यस ........पागलकाले आफनो क्षते्रमा रहकेा र्लाधारहरुको पगहचान िरी 

नक्शासगहतको गववरण राख्न ुपनेछ ।  

(२) यस .......पागलकामा रहकेा र्लाधारहरुको सामदुागयक वन उपभोक्ता समूहका 

माध्यमबाट संरक्षणसम्बन्धी कायुहरु िररन ेछ ।  

(३) र्लाधार क्षेत्रको सरंक्षण िने उपभोक्ता समूहलाई योर्ना र कायुक्रम तर्ुुमा तथा 

कायाुन्वयनका लागि यस .........पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले आवश्यक 

प्रागवगधक तथा आर्थकु र अन्य सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(४) र्लाधार क्षेत्रको संरक्षणका माध्यमबाट र्लस्रोत लिायतको संरक्षणमा उपभोक्ता 

समूहले पु¥याएको योिदान वापत र्लस्रोत लिायतका स्रोत उपभोि िने गवगभन्न गनकाय, संघ संस्था, 

उद्योि लिायतका पक्षहरुले र्लाधार क्षेत्र सरंक्षण िने उपभोक्ता समूहलाई गवगभन्न अनुदान तथा 

अन्य उत्पे्ररणाका स्रोतहरु उपलब्ध िराउन सके्नछन् । (५) उपदफा (४) को प्रयोर्नका लागि र्लाधार 

संरक्षण िन ेउपभोक्ता समूह र र्लाधार सरंक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीच आवश्यक सम्झौता 

िनु सदकनेछ ।  
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३३.  र्गैवक मािकुो व्यवस्थापनM (१) यस .......पागलकामा वन्यर्न्तु र चाराचुरुगिीहरुको आवत र्ावत 

िने र्ैगवक मािुको रुपमा रहकेा वन क्षेत्रहरुको सरंक्षण, व्यवस्थापन र सदपुयोि सामदुागयक वनका 

माध्यमबाट िररनेछ । 

(२) र्ैगवक मािुका सामुदागयक वन र वन्यर्न्तुको संरक्षणका लागि उपभोक्ता समूहलाई 

यस ........पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले प्रागवगधक तथा आर्थुक र अन्य 

आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ । 

(३) र्ैगवक मािुमा पने वन क्षेत्रमा आगश्रत समुदायलाई र्ैगवक मािुको वन पैदावार उपयोि 

िनुबाट बगञ्चत िररने छैन ।  

(४) र्ैगवक मािुमा वन्यर्न्तुको प्रभावबाट सुरगक्षत रहनका लागि उपभोक्ता समूह र यस 

........पागलकाले सचेतना अगभवृगि र सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन िनु िराउन सके्नछ ।  
 

३४.  मानव–वन्यर्न्त ु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत गवतरण M (१) यस ......पागलका र प्रदशे सरकरको 

वनसम्बन्धी कायालुयका साथै सम्बगन्धत वन उपभोक्ता समूहले वन्यर्न्तुबाट हुने र्नधनको क्षगत 

कम हुने कायुक्रमहरु सञ्चालन िनुु पनेछ ।  

(२) वन्यर्न्तुबाट कसैको धनर्नको क्षगत भएमा त्यस्तो क्षगत वापत गपगडतलाई नपेाल 

सरकार र प्रदशे सरकारले उपलब्ध िराउने राहतका अगतररक्त यस ........पागलका र वन उपभोक्ता 

समूहले थप राहत प्रदान िन ुसके्नछ ।  

(३) यस .........पागलकाले वन्यर्न्तुबाट प्रभागवत व्यगक्त तथा पररवारलाई राहत प्रदान िनु 

र मानव–वन्यर्न्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कायुक्रमहरु सञ्चालनका लागि एक कोषको स्थापना र 

सञ्चालन िनु सके्नछ ।   

(४) मानव वन्यर्न्तु द्वन्द्वबाट प्रभागवत व्यगक्तहरुको र्ीउधनको सरुक्षाका लागि र्ीवन 

बीमा तथा गनर्ीवन बीमा िनुका लागि यस ....... पागलका र प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी 

कायाुलयले आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(५) वन्यर्न्तुलाई वन क्षेत्रमा नै बसोवास िने अवस्था गसर्ुना िनुका लागि सामुदागयक 

वन लिायतका र्ैगवक मािमुा पानी पोखरी गनमाुण, र्ंिली फलफूलका गवरुवा संरक्षण, घाँस ै

क्षेत्रहरुको सरंक्षण र्स्ता कायुहरु िनुुपनेछ । 

(६) नेपाल सरकारले कृगष तथा घरपालुवा र्नावारका लागि हागनकारक वन्यर्न्तु भनी 

घोषणा िरेका वन्यर्न्तुहरु घर िोठ तथा खेतबारीमा आई र्नधनको क्षगत िने अवस्था दगेखएमा 

त्यस्ता वन्यर्न्तुहरुलाई धपाउन पाइनेछ ।    
 

३५.  गसमसार क्षते्रको सरंक्षण र व्यवस्थापन M (१) यस ......पागलकाको वन क्षेत्रमा रहकेा गसमसारको 

संरक्षण र सदपुयोि सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट िररने छ ।  

(२) वन क्षेत्र भन्दा बागहर रहकेा गसमसारहरुको संरक्षण र सदपुयोिका लागि गसमसार 

उपभोक्ता समूह वा र्ल उपभोक्ता संस्था िठन िनु सदकनेछ ।  

(३) गसमसार उपभोक्ता समूह िठन र दताु िदाु सामुदागयक वन उपभोक्ता समूह िठन र 

दताु िने प्रदक्रया अवलम्बन िनु सदकनेछ ।  

(४) गसमसार व्यवस्थापन योर्ना तर्ुुमाका लागि यस .......पागलकाको कायुपागलकामा 

छलफल िरी प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले प्रागवगधक, आर्थकु र अन्य आवश्यक सहयोि 

उपलब्ध िराउनु पनेछ ।  

(५) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन िद ैआएका गसमसार क्षेत्रका माछा लिायतका र्लचरको 

संरक्षण र गवक्री गवतरणका लागि उपभोक्ता समूहले आफै आवश्यक व्यवस्था िनु सके्नछ ।  
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३६.  सावरु्गनक र्ग्िामा वन गवकास सम्बन्धी व्यवस्थाM (१) यस .......पागलकाले वनसम्बन्धी प्रचगलत 

संघीय कानून बमोगर्मको प्रदक्रया अवलम्बन िरी आफ्नो क्षेत्रगभत्र पगहचान भएका सावुर्गनक 

र्ग्िामा सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहको माध्यमबाट वनको गवकास, सरंक्षण, व्यवस्थापन िनु ु

पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्मको कामका लागि यस .......पागलका र प्रदशे सरकारको 

वनसम्बन्धी कायाुलयले उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्रागवगधक तथा अन्य सहयोि उपलब्ध 

िराउनु पनेछ । 

(३) सावुर्गनक र्ग्िामा िररएको सामुदागयक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त वन पैदावार 

सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहले  उपयोि तथा गबक्री गवतरण िनु सके्नछ ।  

(४) सडक र बाटो दकनारमा लिाइएको तथा बाटोमा छहारी पन ेरुखहरु र चौतारा वा यस्तै 

प्रकृगतका अन्य ठाउँमा लिाइएका रुखहरुले मानवीय र्ोगखम गसर्ुना िने भएमा वा अन्य कुनै 

कारणले काट्न वा हटाउन पने भएमा यस .......पागलकाले सडक र वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय 

कानून बमोगर्मको प्रदक्रया पूरा िरी त्यस्ता रुखहरु काट्न वा हटाउन सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोगर्मका काठ गवक्री गवतरणबाट प्राप्त रकम यस .......पागलकाको 

सगञ्चत कोषमा र्म्मा िनु ुपनेछ ।  
 

३७.  सहरी वनको गवकास र व्यवस्थापन M (१) यस .......पागलकाले आफ्नो क्षेत्रगभत्रको सहरी क्षेत्र तथा 

बस्तीमा रहकेा सावुर्गनक सडक तथा पाकु र्स्ता स्थानमा सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहसँिको 

सहकायुमा सहरी वनको गवकास तथा व्यवस्थापन िन ुसके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म स्थापना हुने सहरी वनको गवकासको लागि यस ......पागलका र 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयले आवश्यक आर्थुक तथा प्रागवगधक सहयोि उपलव्ध िराउन ु

पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोगर्म स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार यस ......पागलकासिँको 

समन्वयमा सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहले गवगभन्न प्रयोर्नका लागि प्रयोि िनु सके्नछ ।  

(४) सहरी वनको व्यवस्थापनबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडका बारेमा यस .....पागलका र 

उपभोक्ता समूहका बीचमा कुनै सम्झौता वा सहमती िररएमा सोही बमोगर्म लाभको बाँडफाँड 

िनुुपनेछ ।  
 

३८.  उद्यान घोषणा िन ुसके्न M (१) यस .......पागलकाले सम्बगन्धत वन उपभोक्ता समूहसँिको समन्वयमा 

वन क्षेत्रको कुनै उपयुक्त भािलाई वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा िरी वन उपभोक्ता समूह 

माफुत उद्यान गनमाुण र सञ्चालन िनु सके्नछ ।  

(२) सामुदागयक वन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालन िररन े वन उद्यान तथा प्राणी उद्यान 

सम्बगन्धत उपभोक्ता समूह माफुत सञ्चालन िनुुपनेछ ।  
 

३९.  वातावरणीय सवेाको व्यवस्थापनM (१) वन क्षेत्रबाट हुन ेकावुन सगञ्चगत तथा उत्सर्नु न्यूनीकरण 

बाहकेका र्लस्रोत सरंक्षण, र्ैगवक गवगवधता सरक्षण र पयाुपयुटनको गवकास लिायतका 

वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन िनु चाहने वन उपभोक्ता समूह लिायतका स्थानीय समुदायले 

आफ्नो वन व्यवस्थापन योर्ना वा गवशेष कायुयोर्नामा व्यवस्था िरी वातावरणीय सेवाको 

व्यवस्थापन र सदपुयोि िनु सके्नछन् ।  

(२) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन िरी उक्त सेवा गवक्री िनु चाहन ेउपभोक्ता समूह वा 

स्थानीय समुदाय र वातावरणीय सेवा उपयोि िनु चाहने पक्षका बीचमा सम्झौता िरी वातावरणीय 

सेवाको खररद गवक्री िनु सदकने छ । 
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(३) वातावरणीय सेवाको आदान प्रदान तथा खररद गवक्रीबाट प्राप्त लाभको बाँडफाड ँर 

सदपुयोिसम्बन्धी गवषयहरु वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन योर्ना र आपसी सम्झौतामा उल्लेख 

िररए बमोगर्म हुनेछ ।  
 

४०.  र्लवाय ुपररवतनु न्यनूीकरण र अनकूुलन योर्नाM (१) यस .......पागलकामा र्लवायु पररवतुनका 

कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरका र्लवायु अनुकूलन योर्ना तर्ुुमा िरी 

उपभोक्ता समूह वा प्रभागवत स्थानीय समुदाय माफुत उक्त योर्नाहरुको कायाुन्वयन िनु सदकनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समूहले समुदायमा आधाररत र्लवाय ुअनकूुलन योर्ना तर्ुुमा िन ुचाहमेा 

त्यस्ता योर्ना तर्ुुमा र सोको कायाुन्वयनका लागि यस .......पागलकाले आवश्यक सहयोि उपलब्ध 

िराउनु पनेछ र यस कायुका लागि प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले पगन सहयोि उपलब्ध 

िराउन सके्नछ ।  

(३) र्लवायु पररवतनु न्यूनीकरणका लागि यस ........पागलकामा र्लवायुमैत्री संरचनाको 

गनमाुण, यातायातका साधनहरुबाट हुन ेउत्सर्नु न्यूनीकरण र वन क्षेत्रको गवकासका माध्यमबाट 

कावुन उत्सर्नु न्यूनीकरणका कायुक्रमहरु सञ्चालन िनु सदकनेछ ।  

(४) आिलािी लिायतका कायुहरुबाट हुने वन गवनास तथा वन क्षयीकरण गनयन्त्रण िरी 

र्लवायु पररवतुन न्यूनीकरणमा योिदान िने वन उपभोक्ता समूहलाई सो वापत प्राप्त हुने लाभ 

उपलब्ध िराउन वा पुरस्कृत िनुका लागि यस ........पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी 

कायाुलयले आवश्यक सहयोि र सहर्ीकरण िनुुपनेछ ।  
 

४१.  वन डढेलो गनयन्त्रण M (१) कुनै वनमा वन डढेलो लािेमा यस ........पागलका, प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलय, सरुक्षा गनकाय, सम्बगन्धत वन उपभोक्ता समूह र गनर्ी र्ग्िावालाहरु समेतको 

पहलमा वन डढेलो गनयन्त्रण िनुु पनेछ ।  

(२) यस ......पागलकाल ेवन डढेलो गनयन्त्रणका लागि वन उपभोक्ता समूह माफुत सचतेना 

र क्षमता अगभवृगि तथा डढेलो गनयन्त्रणको प्रगवगध तथा सूचना संयन्त्र गवकास िने र समन्वयका 

लागि आवश्यक कायुहरु िनुु पनेछ ।  

(३) वन डढेलो गनयन्त्रणमा खरटदा कुनै व्यगक्तलाई क्षगत हुन िएमा सोको मूल्यांकन िरी 

यस ......पागलका र सम्बगन्धत उपभोक्ता समूहले राहत तथा अन्य आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउनु 

पनेछ । 

(४) वन डढेलोका कारण वा वन डढेलो गनयन्त्रण िनु र्ाँदा कुनै व्यागक्त घाइते वा मृत्य 

भएमा त्यस्ता व्यगक्तले बीमा रकम पाउने िरी यस ........पागलका र यसको क्षते्रगभत्र रहकेा 

सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहहरुको सहकायुमा सामुगहक बीमा कायुक्रम सञ्चालन िनु सदकनेछ र 

यस कायुमा सामुदागयक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले समन्वय र सहर्ीकरण िनु सके्नछ ।   

(५) कसैले वन क्षेत्रमा आिो लिाएमा वा आिो लाग्न सक्छ भने्न कुरा थाहा हुदँा हुदँ ै

लापरवाही िरी वनमा आिो लिाएमा वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू बमोगर्म कारवाही र 

दण्ड सर्ाय हुनेछ ।  
 

४२.  स्थानीय वातावरण सरंक्षण योर्ना M (१) यस ........ पागलकाले वातावरण संरक्षण योर्ना तर्ुुमा 

र कायाुन्वन िदाु सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहसँि समन्वय र सहकायु िनुु पनेछ ।  

(२) यस .......पागलकामा रहकेो वन क्षेत्र, नदी, खोलानाला, सावुर्गनक र्ग्िा र अन्य 

प्राकृगतक तथा सांस्कृगतक सम्पदा रहकेा क्षेत्रहरुमा फोहरमैला गवसर्ुन िन ुिराउन पाइने छैन ।  

(३) यस ........पागलकामा वातावरण सरंक्षणका कायुहरु िदाु सामुदागयक वनका 

माध्यमबाट िनुु पनेछ ।  
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४३.  वकृ्षारोपण कायकु्रम सञ्चालन ः  (१) यस ......पागलकाले प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समूह वा वन 

सहकारी संस्था वा वन उद्यमको माध्यमबाट कगम्तमा एउटा नसुरी स्थापना िनुका लागि आवश्यक 

व्यवस्था िरी सोको लागि अनुदान उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोगर्म स्थापना िररने नसुरीमा रोर्िारी प्रदान िदाु सम्बगन्धत क्षेत्रमा 

रहकेा गवपन्न पररवारलाई प्राथगमकता ददनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोगर्म स्थागपत नसुरीमा दकसान, गनर्ी वन तथा वन उपभोक्ता समूहको 

माि अनुसारका रैथाने र पाररगस्थगतकीय प्रलाणीमैत्री व्यावसागयक गवरुवाहरुको उत्पादन र गवक्री 

गवतरण िनु प्राथगमकता ददन ुपनेछ ।  

(४) वन उपभोक्ता समूह, दकसान तथा गनर्ी वनवालाहरुलाई गन शुल्क वा न्यूनतम् शुल्कमा 

गवरुवा उपलब्ध िराई  वन क्षेत्र, नदी दकनार, नदी उकास क्षेत्र, नहर दकनार, सडक दकनार, 

सावुर्गनक र्ग्िा, खाली र्ग्िा, पाखो र्ग्िा, वन गवनास भएको क्षेत्र र गनर्ी र्ग्िामा वृक्षारोपणका 

लागि यस ......पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयबाट अनुदान उपलब्ध िराउन 

आवश्यक रकम गवगनयोर्न िनुुपनेछ ।  

(५) यस ........पागलकामा फैगलएका गमचाहा प्रर्ाती गनयन्त्रण िरी वा हटाई उक्त क्षते्रमा 

वृक्षारोपण िनु चाहने वन उपभोक्ता समूह वा गनर्ी र्ग्िावालालाई यस .......पागलकाले प्रागवगधक 

तथा आर्थकु सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  
 

४४.  र्डीबुटी खगेत तथा िरैकाष्ठ वन पदैावार प्रवद्र्धन M (१) यस .....पागलका र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलयले सामुदागयक वन लिायतका वन क्षते्र र गनर्ी र्ग्िामा सुिगन्धत वनस्पगत, 

औषधीर्न्य र्डीबुटी तथा अन्य र्डीबुटी खेगत र िैरकाष्ठ वन पैदावारको पगहचान र प्रवद्र्धनका 

लागि प्रागवगधक, आर्थकु र अन्य आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) यस ........पागलकाको क्षते्रमा उत्पाददत र्डीबुटी तथा िैरकाष्ठ वन पैदावारको भण्डार, 

प्रशोधन र बर्ारीकरणका लागि आवश्यक पूवाुधारको गवकास िने कायुक्रम सञ्चालन िनु सदकनेछ 

।  
 

४५.  कृगष वन प्रवद्र्धन M (१) यस ........पागलकामा रहकेा सामुदागयक वन लिायतका वन क्षेत्र, 

सावुर्गनक र्ग्िा र गनर्ी वन तथा गनर्ी र्ग्िाहरुमा कृगष वन लिाउन चाहनेलाई यस 

......पागलकाल ेआर्थुक तथा प्रागवगधक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) सामुदागयक वनमा कृगष वन कायुक्रम सञ्चालन िदाु वन क्षेत्रको र्ैगवक गवगवधता 

संरक्षण हुने िरी र एउटै गवरुवाले लामो समय उत्पादन ददने प्रकृगतका वनर्न्य तथा कृगषर्न्य 

पैदावारहरु लिाउन प्राथगमकता ददनु पनेछ । 

(३) िररवीको रेखामुनी रहकेा पररवारलाई उपलब्ध िराइएको सामुदागयक वनको क्षेत्रमा 

कृगष वनका कायहुरु िदाु वषुमा एक पटक मात्र खनर्ोत िनुुपन ेप्रकृगतका कृगषर्न्य पैदावारहरु 

लिाउन सदकनेछ ।  
  

४६.  वनर्न्य बीउको उत्पादन M वन बीउको उत्पादन, गवक्री गवतरण र गनयाुतका लागि यस 

.......पागलकामा पाइने वन पैदावारका बीउहरुको उत्पादन र बर्ारीकरणका लागि योर्ना तर्ुुमा 

िरी वन उपभोक्ता समूह र गनर्ी वनवालाहरुलाई आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सदकन ेछ ।  
 

४७.  वनर्न्य खाद्य वस्त ुतथा कन्दमलूको सदपुयोिM (१) यस ......पागलकाको सामुदागयक वन लिायतका 

वन क्षेत्रमा वनको हगैसयत नगवग्रने िरी र वातावरण तथा र्ैगवक गवगवधताको संरक्षण हुने िरी वन 

क्षेत्रबाट उपलब्ध हुनसके्न वनर्न्य खाद्य वस्तु तथा कन्दमूल संकलन र गवक्री गवतरण िनु सदकनेछ ।   

(२) यस ......पागलकामा गवशेष पगहचान तथा महत्व भएका वनर्न्य खाद्य वस्त ु तथा 

कन्दमूलको ददिो संकलन र सदपुयोि तथा बर्ारीकरणका लागि गवपन्न पररवार र यस्ता वस्तुको 
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बारेमा परम्पराित ज्ञान भएका पररवारलाई प्रागवगधक तथा अन्य आवश्यक सहयोि उपलब्ध 

िराउन सदकनेछ ।  
 

४८.  चरन तथा खकु व्यवस्थापनM (१) यस ......पागलकामा रहकेा सामुदागयक वनमा पशुहरुको चरीचरन 

व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कायुयोर्नामा आवश्यक व्यवस्था िरी 

चरीचरन व्यवस्थापन िनुु पनेछ ।  

(२) सामुदागयक वन बाहकेका अन्य वन क्षेत्र वा सावुर्गनक र्ग्िामा चरीचरन 

व्यवस्थापनका लागि यस ......पागलकाले िोठाला तथा पशुपालक पररवार वा समूहसिँ परामशु िरी 

चरीचरन िराउने क्रममा पालन िनुुपने गनयमहरु बनाउन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोगर्म चरीचरनका गनयमहरु बनाउँदा आददवासी र्नर्ागत र 

स्थानीय समुदायको उद्यौली उभौली लिायतका प्रथार्गनत अभ्यासको सम्मान िनुु पनेछ ।    

(४) खचु र्ग्िा उपयोि िरी चरीचरन र वन पैदावारको उपयोि िद ैआएका स्थानीय 

वागसन्दाको प्रथार्गनत अभ्यासलाई सम्मान र सरंक्षण िद ै यस .......पागलका र सम्बगन्धत 

सामुदागयक वन उपभोक्ता समूहले खचु र्ग्िाहरुको ददिो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गनयमहरु 

बनाउन सके्नछ ।    
 

४९.  वनसम्बन्धी प्रथार्गनत अभ्यासको प्रवद्र्धन M (१) यस ......पागलकाको क्षेत्रगभत्र आददवासी र्नर्ागत 

समुदायले परम्परादगेख अवलम्बन िद ैआएका वनसम्बन्धी प्रथार्गनत अभ्यासहरुको प्रवद्र्धनका 

लागि सामुदागयक वन र अन्य गवगभन्न वन व्यवस्थापन प्रणालीको कायुयोर्नामा आवश्यक 

व्यवस्थाहरु समावेश िनुु पनछे ।  

(२) सामदुागयक वन तथा अन्य वन व्यवस्थापन प्रणालीका कायुयोर्नाहरुमा उल्लेगखत 

वनसम्बन्धी प्रथार्गनत अभ्यासको प्रवद्र्धनका लागि सम्बगन्धत वन उपभोक्ता समूह र यस 

.....पागलकाले आवश्यक स्रोत साधान र सहयोि उपलब्ध िराउनु पनेछ । 

(३) सामुदागयक वन बाहकेका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथार्गनत ससं्थाले वन संरक्षण तथा सदपुयोि 

िद ैआएको भएमा उक्त वन क्षेत्र सोही प्रथार्गनत संस्थाले व्यवस्थापन िनु सके्नछ ।     
 

५०.  वनसम्बन्धी परम्पराि ज्ञानको सरंक्षण र प्रवद्र्धन (१) यस .......पागलकामा वन व्यवस्थापन िदाु 

वन स्रोतमागथको आददवासी र्नर्ागत र स्थानीय समुदाय, दगलत र मगहलाको अगधकार संरक्षण 

िनुुपनेछ ।  

(२) वनसम्बन्धी कुनैपगन कायुहरु िदाु र वन स्रोत पररचालन िदाु आददवासी र्नर्ागत र 

स्थानीय समुदायको रैथान ेतथा परम्पराित ज्ञानको पूणु रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन िनुुपनछे 

।  

(३) वन व्यवस्थापन िदाु र वन स्रोत पररचालन िदाु वनमा आगश्रत र्ीगवकोपार्नुको 

अगधकारबाट कसैलाई पगन बगञ्चत िनु पाइने छैन ।  

(४) यस ........पागलकामा रहकेा आददवासी र्नर्ागत र स्थानीय समुदाय वन तथा र्गैवक 

गवगवधता र प्राकृगतक स्रोत संरक्षण तथा सदपुयोिसँि सम्बगन्धत परम्पराित ज्ञानको संरक्षण र 

प्रवद्र्धनका लागि यस .......पागलकाले आवश्यक सहयोि िनु सके्नछ ।   

पररच्छेद – ७ 

गनर्ी वनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

५१.  गनर्ी वन दतासुम्बन्धी व्यवस्थाM (१) गनर्ी वन दताु िराउन चाहन ेकुनै व्यगक्त वा ससं्थाले गनर्ी 

वन दताुको लागि प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलयको गसफाररस सगहत यस ......पागलकामा 

गनवेदन ददनु पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोगर्म कुनै गनवेदन परेमा आवश्यक र्ाँचबुझ िरी यस ......पागलकाले 

नीगर् वन दताु िरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोगर्म गनर्ी वन दता ु िरेको गववरण सगहतको र्ानकारी यस 

........पागलकाले प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयलाई िराउनेछ । 
 

५२.  गनर्ी वनको व्यवस्थापन र वन पदैावार पररचालनM (१) गनर्ी वनको धनीले गनर्ी वनको गवकास, 

संरक्षण, व्यवस्थापन िनु तथा गनर्ी वनको वन पैदावारको उपयोि िनु वा स्वतन्त्र रुपमा मूल्य 

गनधाुरण िरी गबक्री गवतरण िनु सके्नछ । 

(२) गनर्ी वनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोगर्मको कामका लागि यस 

......पागलका र प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयले आवश्यक प्रागवगधक तथा अन्य सहयोि 

उपलब्ध िराउन सके्नछ । 

(३) व्यावसागयक प्रयोर्नको लागि गनर्ी वन वा गनर्ी आवादीमा रहकेा वन पैदावारको 

सगकलन तथा ओसारपसार यसै ......पागलकाको क्षेत्रगभत्र िनुु परेमा यस ........पागलकाबाट 

स्वीकृगत गलनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा र्ुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन गनर्ी वनको वन पैदावार 

व्यावसागयक प्रयोर्नको लागि यस .....पागलकाको क्षेत्रबाट अन्य कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा वन 

पैदावारको गवक्री गवतरण र ओसारपसार िनुु परेमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयबाट 

स्वीकृगत गलनु पनेछ । 

(५) घरायसी प्रयोर्नको लागि यस .....पागलकाको क्षेत्रबाट यो ......पागलका रहकेो गर्ल्ला 

गभत्रको कुनै स्थानीय तहमा वन पैदावार गवक्री गवतरण तथा ओसारपसार िनुु परेमा यस 

......पागलकाबाट सगकलन तथा ओसारपसार िने स्वीकृती गलनु पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) मा र्ुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन यो .......पागलका रहकेो गर्ल्लाबाट 

कुनै अको गर्ल्लामा घरायसी प्रयोर्नका लागि वन पैदावार गवक्री गवतरण तथा ओसारपसार िनु ु

परेमा प्रदशे सरकारको वन सम्बन्धी कायाुलयबाट स्वीकृगत गलनु पनेछ । 

(७) गनर्ी वनको धनीलाई गनर्ी वन गवकास, कृगष वन तथा र्डीबुटी खेती एवं िैरकाष्ठ 

वन पैदावार प्रवद्र्धनका लागि यस .....पागलकाबाट पाररत कायुक्रम तथा योर्ना अनुसारका 

सहयोि, अनुदान तथा सुगवधाहरु उपलव्ध िराउन सदकनछे । 
 

५३.  गनर्ी वनमा वन्यर्न्त ुपालन M (१) कुनै गनर्ी वनवालाले यस .......पागलकाको गसफाररसमा वन 

तथा वन्यर्न्तु सम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू र मापदण्डको अधीनमा रही आफ्नो गनर्ी वनमा 

संरगक्षत वन्यर्न्तु बाहकेका वन्यर्न्तु तथा पन्छी समेत पालन िनु सके्नछ । 

(२) कुनै गनर्ी वनवालाल ेउपदफा (१) बमोगर्मका कायुहरु िरेको भएमा सोको र्ानकारी 

यस .......पागलकामा िराउनु पनेछ र उक्त वन्यर्न्तु तथा पन्छीमा कुनै रोि दखेा परेमा तत्काल 

प्रदशे सरकारको वनसम्बन्धी कायाुलय, पशु गवकास कायाुलय र अन्य सम्बगन्धत गनकायको 

सहयोिमा रोकथाम तथा गनयन्त्रण िनुुपनेछ ।  
 

पररच्छेद – ८ 

वनसम्बन्धी कसरुको र्ाचँबझु सम्बन्धी कायगुवगध र दण्ड सर्ाय 

 

५४.  वनसम्बन्धी कसरुको र्ाचँबझुसम्बन्धी कायगुवगध M यस ...........पागलकाको क्षेत्रगभत्र हुने वन, 

वन्यर्न्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसुरको र्ाँचबुझसम्बन्धी कायुगवगधका सम्बन्धमा वन, वन्यर्न्त ु

तथा वातावरणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय काननू लािु हुनेछ ।  
 

५५.  दण्ड सर्ाय M यस पागलकाको क्षेत्रगभत्र हुन ेवन, वन्यर्न्तु तथा वातावरणसम्बन्धी कसरुमा वन, 

वन्यर्न्तु तथा वातावरणसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्म दण्ड सर्ाय हुनेछ ।  
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पररच्छेद – ९ 

वनसम्बन्धी ससं्थाित व्यवस्था 
 

५६.  नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारको भगूमका M यो ऐन कायाुन्वयनका लागि नेपाल सरकार र प्रदशे 

सरकारले आवश्यक सहयोि र स्रोत साधन उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  
 

५७.  वन तथा वातावरणसम्बन्धी गवषयित सगमगत M (१) यस ......पागलकाले वन क्षेत्रका गवषयमा 

समन्वय, अनुिमन तथा मूल्यांकन र अन्य आवश्यक कायुहरु िनुका लागि .......पागलका तहमा 

कायुपागलकाको कुनै सदस्यको संयर्कत्वमा वन तथा वातावरण सगमगत वा  तथा वातावरण पररषद ्

िठन िनु सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोगर्म िठन हुने सगमगत वा पररषद्मा सम्बगन्धत गनकायहरुका साथ ै

सामुदागयक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल, सरोकारवाला नािररक समार् र गनर्ी क्षेत्रको समेत 

प्रगतगनगधत्व िराउनु पनेछ ।   
 

५८.  वन तथा वातावरण शाखाल ेवनसम्बन्धी काय ुिन ुसके्न M (१) यस .......पागलकामा रहने वन तथा 

वातावरणसम्बन्धी शाखाले वन सम्बन्धी गवषयमा काम िनुको लागि आवश्यक मानव स्रोतको 

व्यवस्था िरी वनका गवषयमा आवश्यक सहर्ीकरण र प्रागवगधक सहयोि उपलब्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) वन तथा वातावरण शाखाले वनसम्बन्धी कायु सञ्चालन िदाु यस ...... पागलकामा 

रहकेो गवषयित सगमगतसँि सहकायु र समन्वय िनुुपनेछ ।  
 

५९.  वनसम्बन्धी कायकु्रम सञ्चालन िन ुसके्नM (१) यस ........पागलकाले नेपालको संगवधानको अनुसूची ८ 

र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा ११(४)(ङ) मा 

उगल्लगखत वन, वन्यर्न्त,ु र्गैवक गवगवधता र वातावरणसम्बन्धी कायहुरु िनकुो लागि उपभोक्ता 

समूह, सामुदागयक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सरोकारवाला संघ संस्था तथा नािररक समार् र 

गनर्ी क्षेत्रसँि समेत समन्वय, परामशु र सहकायु िरी .......पागलका स्तरको पञ्चवर्षुय तथा 

ददघुकागलन वन योर्ना तर्ुमुा िरी कायाुन्वयन िनु सके्नछ ।  

(२) यस ......पागलकाले वनसम्बन्धी कायुक्रम सञ्चालन िदाु उपभोक्ता समूह र सामुदागयक 

वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल माफुत सञ्चालन िनु प्राथगमकता ददनु पनेछ ।  

(३) यस ......पागलकाल ेआफ्नो वन योर्ना कायाुन्वनका क्रममा वन उपभोक्ता समूहको 

क्षमता गवकास, सामुदागयक वनका कायुयोर्ना तर्ुुमा, संशोधन तथा पररमार्नु, वन उद्यम तथा 

पयाुपयुटन गवकास लिायतका कायहुरुको लागि आर्थुक तथा प्रागवगधक सहयोि उपलब्ध िराउन े

िरी गनयगमत रुपमा बर्ेट गवगनयोर्न िन ुसके्नछ ।  
 

पररच्छेद – १० 

गवगवध 

 

६०.  वन क्षते्रमा प्रवेश गनयमनM (१) वन सरंक्षणको दगृिकोणले आवश्यक दगेखएमा यस .....पागलका र 

सम्बगन्धत वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो सब ैवन क्षेत्र वा केही गनगित ्वन क्षेत्रमा केही समयका 

लागि प्रवेश गनयन्त्रण तथा गनषेध िनु सके्नछ । 

(२) सामुदागयक वन बाहकेका वन क्षेत्रमा केही समयका लागि प्रवेश गनषेध िनुुपन ेभएमा 

सो सम्बन्धी व्यवस्था वनसम्बन्धी प्रचगलत संघीय कानून बमोगर्म हुनेछ र प्रदशे सरकारको वन 

सम्बन्धी कायाुलयले वन क्षते्रमा प्रवेश गनषेधसम्बन्धी गनणुय िदाु यस .......पागलकासँि समन्वय, 

छलफल तथा परामशु िनुु पनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोगर्म वन क्षेत्रमा प्रवेश गनषेध िदाु परम्पराित रुपमा उपयोि 

िद ैआएको बाटो, पानी (खानेपानी, ससंचाइ, पानीघट्ट) र धार्मुक तथा सांस्कृगतक क्षते्रको गनयगमत 

उपयोिमा प्रगतबन्ध लिाउन पाइने छैन ।   
 

६१.  सामागर्क प्रयोर्नका लागि वन पदैावारको आपरू्तु M यस .......पागलकाको क्षेत्रगभत्र धार्मुक तथा 

सांस्कृगतक काय,ु गवपद ्व्यवस्थापन, दाह संस्कार, गवपन्न विुको घरिोठ गनमाुण र अन्य अत्यावश्यक 

गवकास गनमाुणको लागि काठ दाउरा आवश्यक परेमा यस .......पागलकाले सम्बगन्धत वन उपभोक्ता 

समूह वा गनर्ी वनवालालाई न्यूनतम् शुल्क गलई यी प्रयोर्नका लागि काठ दाउरा आपूर्तु िनुका 

लागि समन्वय िनु सके्नछ ।  
 

६२.  ववेाररस वा दररयावदुी काठबाट प्राप्त लाभको बाँडफाडँ M प्रदशे सरकारले वनसम्बन्धी प्रचगलत 

संघीय कानून बमोगर्म यस .........पागलकाको क्षेत्रबाट संकगलत वेवाररस वा दररयावुदी काठबाट 

प्राप्त रकमको २५ प्रगतशत रकम यस ......पागलकाको सगञ्चत कोषमा उपलब्ध िराउन ुपनेछ ।  
 

६३.  अन्तरस्थानीय तहमा फैगलएको वन व्यवस्थापनM यस .....पागलका र गछमेकी िाउँ÷निरपागलका 

बीच फैगलएको वनको ददिो व्यवस्थापनका लागि अन्तरस्थानीय तह वन समन्वय सगमगत िठन िरी 

त्यस्ता वनहरुको सामुदागयक वनका माध्यमबाट ददिो सरंक्षण र व्यवस्थापनका लागि सहर्ीकरण 

िररनेछ ।  
 

६४.  वनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र अगभलेख M (१) यस ......पागलकामा रहकेो वनसम्बन्धी अध्ययन 

अनुसन्धानका लागि आवश्यक अनुदानको व्यवस्था िरी वनको गवकासमा टेवा पु¥याउने योर्ना 

तर्ुुमा िनु सदकनेछ ।  

(२) यस ......पागलकाल े आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वन पैदावार तथा र्ैगवक गवगवधता र 

वन्यर्न्तु तथा यी गवषयसँि सम्बगन्धत परम्पराित ज्ञान र अभ्यासहरुको अगभलेख तयारी िनु सके्नछ 

।  

(३) उपदफा (२) बमोगर्म तयार िररएको अगभलेखलाई गवद्युतीय माध्यमबाट व्यवगस्थत 

िरी समुदाय तथा सरोकारवालाको पहुचँमा राख्नु पनेछ ।   
 

६५.  परुस्कारसम्बन्धी व्यवस्था M वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योिदान िने समुदाय, व्यगक्त 

वा संस्थालाई यस ..........पागलकाले आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था िनु सके्नछ ।  
 

६६.  अगधकार प्रत्यायोर्न M यस ......पागलकाको कायुपागलकाले यस ऐन बमोगर्म प्राप्त िरेको अगधकार 

कुनै गवषयित सगमगत वा अध्यक्षलाई प्रत्यायोर्न िनु सके्नछ ।  
 

६७.  गनयम, गनदगेशका, कायगुवगध र मािुदशनु बनाउन सके्न M यस ऐनमा िररएका व्यवस्थाहरुको 

प्रभावकारी कायाुन्वयनको लागि यस .......पागलकाले आवश्यक गनयम, गनदगेशका, कायुगवगध र 

मािुदशुन बनाउन सके्नछ ।  
 

६८.  बचाउ तथा खारेर्ी र बागझएमा िन ेM (१) यस ......पागलकाले वनका गवषयमा यस अघी कायुगवगध 

वा अन्य आधारमा िरेका कायुहरु यसै ऐन बमोगर्म भए िरेको मागनन ेछ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा िररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदशे कानूनमा िररएका 

व्यवस्थाहरुसँि बागझन िएमा बागझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बगन्धत दफाहरु गनष्कृय रहन ेछन् ।  
 

 

 


