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प्रस्तावना: नगयऩालरकाको ऺेत्र लबत्र यहेको वनराई साभदुायमक वन रगामत 
सभदुामभा आधारयत वन य लनजी वनका भाध्मभफाट ददगो व्मवस्थाऩन गयी 
वन भालथको साभदुायमक तथा लनजी अलधकायको सलुनश्चितता, जरवाम ुऩरयवततन 
न्मूनीकयण एवॊ अनकूुरन, जैयवक यवयवधता सॊयऺण, वातावयणीम सेवाको प्रवर्द्तन 
य ऩमातऩमतटन एवॊ वन उद्यभको यवकास गदै वन ऩैदावायको सदऩुमोग य सोफाट 
प्राप्त राबको न्मामोश्चचत ्फाॉडपाॉड गदै ददगो यवकास, साभाश्चजक तथा आलथतक 
सभयृर्द् य रैयिक तथा सभाश्चजक न्माम हालसर गनत वान्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊयवधानको अनसूुची ८ य अनसूुची ९ भा उल्रेश्चित फन 
सम्फन्धी अलधकाय कामातन्वमन गनत नेऩारको सॊयवधानको धाया २२६ फभोश्चजभ 
उरातफायी नगयऩालरकाको नगय सबारे मो ऐन जायी गयेको छ । 

 

 

ऩरयच्छेद-१  
प्रायश्चम्बक 

 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “उरातफायी नगयऩालरकाको 
स्थानीम वन ऐन २०७९” यहेको छ । 

(२) मो ऐन नगय सबाफाट ऩारयत बई उरातफायी नगयऩालरकाको 
याजऩत्रभा प्रकाश्चित बएको लभलतदेश्चि राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: यवषम वा प्रसिरे अको अथत नरागेभा मस ऐनभा: 
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(क) “उऩबोक्ता सभूह” बन्नारे वनको सॊयऺण, सम्वर्द्तन, व्मवस्थाऩन य 
सदऩुमोग गनतका रालग दपा १२ फभोश्चजभ गठन बई दपा १३ 
फभोश्चजभ दतात बएको उऩबोक्ता सभूहराई जनाउॉदछ । 

(ि) “कफलुरमती वन” बन्नारे दपा २६ फभोश्चजभ व्मवस्थाऩन गरयन े
वनराई जनाउॉदछ । 

(ग) “गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय” बन्नारे वनभा यहेका वा वनभा उत्ऩन्न बएका 
वा वनफायहय यहेका रुिहरुफाट उत्ऩाददत काठ य दाउया फाहेकका 
जडीफटुी तथा अन्म सफै जैयवक उत्ऩश्चिका साभानराई जनाउॉछ । 

(घ) “श्चचलडमािाना” बन्नारे सॊयऺण श्चिऺा, भनोयन्जन, प्रजनन,् वॊिाण ुश्रोत 
सॊयऺण, अध्ममन अनसुन्धान गने उदे्दश्मरे जीवजन्तकुो ऩयस्थानभा 
प्रदितनीभा यािी व्मवस्थाऩन गरयएको स्थानराई जनाउॉछ । 

(ङ) “जैयवक भागत” बन्नारे वन्मजन्तहुरु एक वासस्थानफाट अको 
वासस्थानभा आवत जावत गने ऺेत्र वा वन जॊगर वा वन ऺेत्रराई 
जनाउॉछ । 

(च) “टाॉचा” बन्नारे काठ वा िडा यहेका रुिभा रगाइने छाऩ, श्चचन्् वा 
लनिानाराई जनाउॉदछ । 

(छ) “धालभतक वन” बन्नारे दपा २७ फभोश्चजभ सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 
गरयएको यायिम वनराई जनाउॉदछ । 

(ज) “लनजी वन” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोश्चजभ कुनै व्मश्चक्त वा 
सॊस्थाको हक ऩगु्ने लनजी जग्गाभा रगाई हकुातएको वा सॊयऺण 
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गरयएको वनराई जनाउॉछ य सो िब्दरे ऩरयवायको लनजी जग्गाभा 
यहेको ऩारयवारयक लनजी वन सभेतराई जनाउनेछ । 

(झ) “यायिम वन” बन्नारे नगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र यहेका साभदुायमक 
वन, सयकायर्द्ाया व्मवश्चस्थत वन, वन सॊयऺण ऺेत्र, साझेदायी वन, 

कफलुरमलत वन य धालभतक वन सभेतराई जनाउॉछ । 

(ञ) “वन” बन्नारे ऩूणत वा आॊश्चिक रुऩभा रुिहरु वा फु् ानरे 
ढायकएको ऺेत्रराई जनाउॉछ ।  

(ट) “वन ऩैदावाय” बन्नारे वनभा यहेका वा ऩाइएका वा वनफाट 
ल्माइएका देहामका वन ऩैदावायराई जनाउॉछ 

(१) काष्ठजन्म वन ऩैदावाय 

(२) जडीवटुी य गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय 

(३) नदद िोरा फाहेकका ढुिा, भाटो य िलनजजन्म ऩदाथत । 

(ठ) “वन लसभाना श्चचन्ह” बन्नारे यायिम वनको लसभाना छुट्टमाउन 
रगाइएको काठ, ढुिा, लसभेन्ट वा अरु कुनै वस्तकुो िम्वा वा 
श्चचन्हराई जनाउॉदछ य सो िब्दरे प्रचलरत कानून फभोश्चजभ जग्गा 
नाऩजाॉच गयी तमाय गयेको नक्साभा अयित वन लसभाना श्चचन्ह 
सभेतराई जनाउनेछ । 

(ड) “वन ऺेत्र” बन्नारे लनजी स्वालभत्वको हक बोगको य प्रचलरत 
कानूनरे अन्मथा व्मवस्था गयेको फाहेकको वन लसभाना रगाइएको 
वा नरगाइएको वनरे घेरयएको वा वनलबत्र यहेको घाॉसे भैदान, िकत , 
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फाटो, ऩोियी, तार तरैमा, लसभसाय, फगय, ऩलतत वा ऐरानी जग्गारे 
ओगटेको ऺेत्र सभेतराई जनाउॉदछ । 

(ढ) “व्मवस्थाऩन मोजना” बन्नारे वातावयणीम सन्तरुन कामभ यािी 
वनको यवकास, सॊयऺण तथा वन ऩैदावायको उऩमोग य लफक्री यवतयण 
गनत तमाय गरयएको य मस ऐन एवॊ प्रचलरत कानून फभोश्चजभ स्वीकृत 
वन सम्वन्धी कामत मोजनाराई जनाउॉदछ । 

(ण) “वातावयणीम सेवा” बन्नारे वन ऺेत्रको ऩारयश्चस्थलतक प्रणारीफाट 
प्राप्त हनुे देहाम फभोश्चजभको सेवा य सोफाट प्राप्त हनुे राबराई 
जनाउॉदछ : 

(१) कावतन सेवा 

(२) जैयवक यवयवधताको सॊयऺण 

(३) जराधाय तथा जरचक्र प्रणारी 

(४) ऩमातऩमतटन 

(५) वातावयणीम सेवा प्रदान गने अन्म वस्त,ु सेवा वा राब ।  

(त) “वातावयणीम ऩयीऺण” बन्नारे वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी प्रचलरत 
कानून फभोश्चजभ गरयने सॊश्चऺप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायश्चम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण य वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन सभेतराई 
जनाउॉदछ । 
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(थ) “सभदुामभा आधारयत जरवाम ुअनकूुरन” बन्नारे अनकूुरन मोजना 
तजुतभा सम्फन्धी प्रचलरत भाऩदण्ड तथा कामतयवलधहरु य 
नगयऩालरकाको अनकूुरन मोजनाराई सभेत भध्मनजय गदै उऩबोक्ता 
सभूहरे आफ्नो स्थानीम सभदुामका रालग अनकूुरन मोजना तजुतभा य 
कामातन्वमन गने कामतराई जनाउॉदछ । 

(द) “साभदुायमक वन” बन्नारे मस ऐन य वन सम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम य 
प्रदेि कानून फभोश्चजभ उऩबोक्ता सभूहराई साभदुायमक वनको रुऩभा 
हस्तान्तयण गरयएको वनराई जनाउॉदछ । 

(ध) “सावतजलनक जग्गा” बन्नारे जग्गा य वनसम्फन्धी प्रचलरत कानून 
फभोश्चजभ ऩरयबायषत गरयए अनसुाय नगयऩालरकाको ऺेत्रभा ऩयहचान य 
लसभाङ्कन गरयएका सावतजलनक जग्गाराई जनाउॉदछ । 

(न) “नगयऩालरका” बन्नारे उरातफायी नगयऩालरकाराई जनाउॉदछ । 
 

ऩरयच्छेद २ 

वनको सीभा लनधातयण, ब–ूउऩमोग य वन ऺते्रभा यवकास आमोजना सञ्चारन 
सम्फन्धी व्मवस्था 

 

३. वनको लसभाना लनधातयण: (१) वन सम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ 
प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमरे नगयऩालरकाभा कामतऩालरकासॉग 
सभन्वम य छरपर गयी साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहका साथै 
आवश्मकता अनसुाय वन लसभानाभा यहेको लनजी जग्गावाराहरुराई सभेत 
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सहबागी गयाई यायिम वनको लसभाना लनधातयण गयी वन लसभाना श्चचन्ह 
रगाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ वन लसभाना लनधातयण गयी तमाय 
गरयएको नक्िाभा नगयऩालरकाको प्रभिुरे प्रभाश्चणत गयी सोको एक प्रलत 
नगयऩालरकाभा य एक प्रलत प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमभा 
अलबरेि याख्न ुऩनेछ । 

४. वन लसभानाका रालग जग्गा प्राप्त गनत सक्न े : (१) दपा ३ फभोश्चजभ 
वनको लसभाना कामभ गदात वन सॊयऺणको दृयिकोणरे आवश्मक बएभा 
वनको लसभानासॉग जोलडएका सावतजलनक जग्गा वा लनजी जग्गा वा त्मस्तो 
जग्गाभा यहेका कुनै बौलतक सॊयचनाहरु सभेत मस नगय कामतऩालरकाभा 
छरपर गयी सॊघीम य प्रदेि कानून फभोश्चजभ वनको लसभाना लबत्र ऩायी 
वन लसभाना कामभ गनत सयकने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ घय जग्गा सभेत वन लसभाना लबत्र 
ऩानुत ऩने बएभा घय जग्गा प्रालप्त य सोको ऺलतऩूलतत सम्फन्धी व्मवस्था 
वनसम्फन्धी सॊघीम कानून फभोश्चजभ हनुेछ । 

(३) वन लसभानालबत्र ऩयेको लनजी जग्गाको वनसम्फन्धी सॊघीम 
कानून फभोश्चजभ रगत कट्टा गनुत ऩनेछ । 

(४) यायिम वनभा ऩयेको लनजी जग्गाको रगत कट्टा गरयएभा प्रदेि 
सयकायको वनसम्फन्धी कामातरम य भारऩोत कामातरमरे सोको जानकायी 
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नगयऩालरका सभऺ ददनऩुनेछ य नगयऩालरकारे सोही फभोश्चजभ लनजी 
जग्गाको बभूी कयसम्फन्धी रगत कट्टा गनुत ऩनेछ । 

५. वनसम्फन्धी ब–ूस्वालभत्व: (१) नगयऩालरकाको ऺेत्र लबत्र यहेको 
वनभालथको ब–ूस्वालभत्व सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोश्चजभ हनुेछ् 

 (क) नगयऩालरकाभा यायिम वनको रुऩभा यहेका वनऺेत्रका जग्गाभालथको 
ब–ूस्वालभत्व वन सम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ नेऩार 
सयकायभा यहनेछ । 

(ि) साभदुायमक वन रगामतका सभदुामभा आधारयत वन ऺेत्रका 
जग्गाहरु साभदुायमक जग्गाको रुऩभा यहने छन ्।  

(२) प्रथाजलनत रुऩभा सॊयऺण य व्मवस्थाऩन हुॉदै आएका वनहरुभा 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा स्थायऩत सम्फश्चन्धत प्रथाजलनत सॊस्थाको अलधकाय यहनेछ । 

(३) नेऩार सयकायरे नगयऩालरकाभा यहेको यायिम वन ऺेत्रको ब–ू 
उऩमोग ऩरयवततन, बोगालधकाय प्रदान वा अन्म कुनै यकलसभरे कसैराई हक 
हस्तान्तयण गने लनणतम गनुतऩूवत नगयऩालरका, सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूह य 
कुनै स्थानभा प्रथाजलनत सॊस्था बएभा सोको सभेत सहभलत लरन ुऩनेछ । 

६. वन व्मवस्थाऩन प्रणारी: (१) नगयऩालरकाभा यहेको यायिम वनराई 
साभदुायमक वन य आवश्मकता अनसुाय सभदुामभा आधारयत अन्म वन वा 
प्रथाजलनत वनको रुऩभा व्मवस्थाऩन गरयने      छ । 
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(२) यवलबन्न यकलसभका वन व्मवस्थाऩन प्रणारीहरु भध्मे साभदुायमक वन 
व्मवस्थाऩन प्रणारीराई प्राथलभकता ददन ुऩनेछ । 

(३) नगयऩालरकाको सावतजलनक जग्गाभा यहेको वनराई साभदुायमक 
वनको रुऩभा यवकास य व्मवस्थाऩन गनत सयकनेछ य उऩबोक्ता सभूहरे 
सावतजलनक जग्गाभा यहेको वन व्मवस्थाऩन नगयेभा नगयऩालरका आपैरे वा 
कुनै सॊघ सॊस्थाका भाध्मभफाट व्मवस्थाऩन गनत गयाउन सक्नेछ । 

७. ब–ूउऩमोग मोजना य वन ऺते्रको ब–ूउऩमोग ऩरयवततन् (१) नगयऩालरका 
वा अन्म सम्फश्चन्धत लनकामरे ब–ूउऩमोग मोजना तजुतभा गदात 
नगयऩालरकाभा यहेको यायिम वनराई वन ऺेत्रको रुऩभा नै कामभ 
गनुतऩनेछ । 

(२) नगयऩालरकाको ऺते्रलबत्र यहेका कुनै ऩलन वनहरुभा कुनै ऩलन 
यकलसभको फसोवास वा ऩूनवातस गने गयाइने छैन । 

तय प्राकृलतक प्रकोऩ यऩलडत घयधयुीहरुराई प्रकोऩ व्मवस्थाऩन गनत राग्न े
अवधीबय वनको कुनै ऺेत्रभा वन यवनास नहनुे गयी प्रदेि सयकायसॉगको 
सभन्वमभा अस्थामी फसोफास गयाउन सयकने छ । 

(३) नेऩारको सॊयवधान फभोश्चजभ बलूभयहन दलरत य बलूभयहन सकुुम्वासीराई 
रुि यवरुवा नबएको कुनै ऺेत्रको जग्गा उऩरब्ध गयाउन ु ऩने बएभा 
बभूीसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभको प्रयक्रमा अवरम्फन गनुतऩनेछ 
।  
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(४) वन ऺेत्रको ब–ूउऩमोग ऩरयवततन गनुतऩने बएभा सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता 
सभूहको सहभलत लरई भश्चन्त्रऩरयषद्बाट अनभुलत प्राप्त बएभा भात्र वन ऺेत्रको 
ब–ूउऩमोग ऩरयवततन गनत ऩाइनेछ ।  

८. वन ऺते्रभा यवकास आमोजना सञ्चारन : (१) वन ऺेत्रभा यायिम 
प्राथलभकता प्राप्त आमोजना वा यायिम गौयवको मोजना सञ्चारन गने, 

ऺलतऩूलतत प्रदान गने य वन ऺेत्रको ऩूनतस्थाऩना गने सम्फन्धी व्मवस्थाहरु 
प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ हनुेछ । 

(२) यायिम प्राथलभकता प्राप्त आमोजना वा यायिम गौयवको मोजना 
फाहेक अन्म आमोजनाका रालग वन ऺेत्रको प्रमोग गनत ऩाइने छैन । 

तय नगयऩालरकारे आफ्ना स्थानीम यवकास आमोजनाको रालग वन 
ऺेत्र प्रमोग गनुतऩने बएभा प्रबायवत स्थानीम सभदुामसॉगको सहभलतभा 
वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभको प्रयक्रमा अवरम्फन गयी 
नेऩार सयकायको स्वीकृती लरई लनश्चित ्वन ऺेत्र प्रमोग गनत सक्नेछ । 

(३) नगयऩालरकाभा नक्िाभा वन ऺेत्रको रुऩभा यहेको तय वन 
कामभ नयही यवलबन्न यकलसभका सावतजलनक प्रमोजनका रालग उक्त वन 
ऺेत्रको जग्गा उऩमोग बइयहेको अवस्था यहेभा उक्त वन ऺेत्रको 
जग्गाराई सोही सावतजलनक प्रमोजनका रालग उऩमोग गयी सो वन ऺेत्रको 
जग्गा फयावय उऩमकु्त जग्गाभा वन ऺेत्रको यवकास गनत सयकनेछ । 
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९. वन ऺते्र प्रमोग गदात ऺलतऩूलतत ददनऩुने : (१) कुनै ऩलन प्रमोजनका रालग 
वन ऺेत्र प्रमोग गदात सोफाट प्रबायवत हनुे उऩबोक्ता सभूह य प्रथाजलनत 
सॊस्थाहरुसॉग ऩूवतसूश्चचत सहभलत लरन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ वन ऺेत्र प्रमोग गदात कुनै प्रबाव ऩने 
बएभा सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता सभूह य अन्म प्रबायवत सभदुामराई प्रचलरत 
सॊश्चघम तथा प्रदेि कानून फभोश्चजभ ऺलतऩूलतत उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) यायिम प्राथलभकता प्राप्त आमोजना, यायिम गौयवका आमोजना य 
अन्म कुनै ऩलन यवकास आमोजनारे वन ऺेत्र प्रमोग गने क्रभभा प्राप्त 
बएका वन ऩैदावाय सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता सभूहराई उऩरब्ध गयाई उक्त 
वन ऩैदावाय कटान, सॊकरन, ओसाय ऩसाय य घाटगर्द्ी गदात राग्ने िचत 
सम्फश्चन्धत यवकास आमोजनारे व्महोनुत ऩनेछ । 

१०. वन ऺते्रभा ऩने नदीजन्म िलनज ऩदाथतको प्रमोग् (१) नगयऩालरका 
अन्तगततको यायिम वन ऺते्रभा ऩने नदीजन्म साधायण लनभातणभूिी िलनज 
ऩदाथतको सॊकरन तथा प्रिोधन सम्फन्धी कामत गदात वातावयण 
सॊयऺणसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभको प्रयक्रमा अवरम्फन गयी 
नगयऩालरकारे लनधातयण गये फभोश्चजभको नदीजन्म साधायण लनभातणभूिी 
िलनज ऩदाथतको भूल्म य स्थानीम कय बकु्तानी गये ऩिात ्भात्र उत्िनन ्
गनत ऩाइनेछ ।  

(२) यायिम वन ऺेत्रभा ऩने नदीजन्म साधायण लनभातणभूिी िलनज 
ऩदाथतको सॊकरन तथा प्रिोधन गदात नेऩार सयकाय य प्रदेि सयकायको 
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प्रचलरत भाऩदण्डहरुका साथै स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
फभोश्चजभ नगयऩालरकारे तजुतभा गयेका भाऩदण्डहरुको सभेत ऩारना 
गनुतऩनेछ । 

(३) यायिम वन ऺेत्रभा नदीजन्म साधायण लनभातणभूिी िलनज ऩदाथत 
फाहेक अन्म िलनज ऩदाथतको सवेऺण तथा उत्िनन ् गदात िानी तथा 
िालनज ऩदाथत, वन य वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून 
फभोश्चजभ गनुतऩनेछ । 

(४) नगयऩालरकारे यायिम वन ऺेत्रभा ऩने नदीजन्म साधायण 
लनभातणभूिी िलनज ऩदाथतको यवक्री यवतयणफाट प्राप्त यकभभध्मे कश्चम्तभा 
10 प्रलतित यकभ सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूह भापत त प्रबायवत 
ऺेत्रको वन तथा वातावयण सॊयऺणभा िचत गनुतऩनेछ । 

(५) साभदुायमक वन ऺेत्रभा यहेको नदीजन्म फाहेकका िलनज ऩदाथत 
उत्िनन ्गनुतऩने बएभा उऩबोक्ता सभूहको वन व्मवस्थाऩन कामतमोजनाभा 
व्मवस्था गयी नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयेय भात्र सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता 
सभूहरे त्मस्तो िलनज ऩदाथत यवक्री गनत सक्नेछ । 

११. वन ऺते्रभा वातावयणीम भाऩदण्डको ऩारना : (१) वातावयण 
सॊयऺणसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ वातावयणीम अध्ममन 
गनुतऩने बनी लनधातयण बएका प्रस्तावहरु नगयऩालरकाभा यहेको वन ऺेत्रभा 
कामातन्वमन गनुतऩूवत उक्त प्रस्तावहरुका फायेभा वातावयणीम अध्ममन गयी 
सोसम्फन्धी प्रलतवेदन सम्फश्चन्धत लनकामफाट स्वीकृत बएको हनुऩुनेछ । 
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(२) नगयऩालरकारे वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी प्रचलरत कानून 
फभोश्चजभ आपैरे स्वीकृत गनत ऩाउने यकलसभका वातावयणीम अध्ममन 
प्रलतवेदन स्वीकृत गदात सॊश्चऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायश्चम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण कामतयवलधभा उश्चल्रश्चित भाऩदण्डको ऩारना गनुतऩने 
छ । 

(३) नगयऩालरकाको वन ऺेत्रभा कामातन्वमन गरयने कुनै ऩलन 
प्रस्तावहरुका फायेभा वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन तमायी गदात 
नगयऩालरकाको कामतऩालरका फैठकभा छरपर गयी याम सझुाव य 
ऩयाभित लरएको हनुऩुनेछ । 

(४) वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन तमायी य स्वीकृतीका क्रभभा 
ऩारना गनुतऩने सवातजलनक सनुवुाई रगामतका अन्म यवषमहरु प्रचलरत 
सॊघीम कानून फभोश्चजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद - ३ 

उऩबोक्ता सभूह सम्फन्धी व्मवस्था 

१२. उऩबोक्ता सभूहको गठन : (१) नगयऩालरकाभा साभदुायमक यहतका रालग 
साभयुहक रुऩभा कुनै वन ऺेत्रको सॊयऺण य ददगो व्मवस्थाऩन गयी वन 
ऩैदावायको न्मामोश्चचत ्उऩमोग गनत, साभाश्चजक य आलथतक यवकास गनत एवॊ 
वन व्मवस्थाऩनभा रैयिक सभानाता य साभाश्चजक सभावेिीकण प्रवर्द्तन 
गनत चाहने त्मस्तो वनको सम्फश्चन्धत उऩबोक्ताहरुरे मस ऐन य 
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वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानूनभा लनधातरयत प्रयक्रमा अवरम्फन गयी 
नगयऩालरकासॉगको सभन्वमभा उऩबोक्ता सभूह गठन गनत सक्नेछन ्। 

(२) उऩबोक्ता सभूह गठन गदात ऩयम्ऩयागत रुऩभा वन उऩमोग गदै 
आएका उऩबोक्ताहरु सयहत सम्फश्चन्धत सफै घयधयुीराई सदस्मको रुऩभा 
सभावेि गनुतऩनेछ य उऩबोक्ता सभूहको यवधानभा मसयी ऩयहचान गरयएका 
सफै घयधयुीफाट एक भयहरा य एक ऩरुुषको नाभ साधायण सदस्मको 
रुऩभा सभावेि गनुतऩनेछ ।तय एक घयधयुीफाट दईु भध्मे एक जनारे 
भात्र प्रलतलनलधत्व गनत ऩाउनेछ। 

(३) उऩबोक्ता सभूहको कामतसलभलतको अवधी फढीभा तीन वषतको 
हनुेछ य उऩबोक्ता सभूहको कामतसलभलतभा अध्मऺ वा सश्चचवभध्मे एक 
जना भयहरा य उऩाध्मऺ तथा कोषाध्मऺभध्मे एक जना भयहरा सयहत 
रैयिक सभानताका साथै सभाश्चजक रुऩभा सभावेिीकयण कामभ गनुत 
ऩनेछ । 

१३. उऩबोक्ता सभूहको दतात : (१) दपा १३ फभोश्चजभ गदठत उऩबोक्ता 
सभूहको दतातका रालग नगयऩालरकाको लसपारयस य वनसम्फन्धी प्रचलरत 
सॊघीम कानून फभोश्चजभको ढाॉचाभा लनधातरयत यवधान सयहत प्रदेि 
सयकायको वनसम्फन्धी कामातरम सभऺ लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको लसपारयस, लनवेदन य यवधान प्राप्त बएभा 
प्रदेि सयकायको सम्फश्चन्धत वन अलधकृतरे आवश्मक अध्ममन गयी 
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त्मस्तो उऩबोक्ता सभूहराई दतात गयी लनधातरयत ढाॉचाभा दतात प्रभाण-ऩत्र 
प्रदान गनुत ऩनेछ । 

(३) उऩबोक्ता सभूह गठन य यवधान दतातका क्रभभा प्रदेि सयकायको 
वनसम्फन्धी कामातरमरे नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयी छरपर गनुतऩनेछ 
य उऩबोक्ता सभूहको गठन, यवधान तजुतभा य उऩबोक्ता सभूह दतातका 
रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमरे आवश्मक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सभूहको यवधानभा सभावेि गनुतऩने यवषम य उऩबोक्ता 
सभूहराई प्रदान गरयने प्रभाणऩत्रको ढाॉचाहरु वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम 
कानूनभा उल्रेि बए फभोश्चजभ हनुेछ । 

(५) दपा (१३) य मस दपाभा जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩलन 
वनसम्फन्धी प्रचलरत कानून फभोश्चजभ दतात बइसकेका उऩबोक्ता सभूहहरु 
ऩून् दतात हनु ुऩने छैन । 

१४. उऩबोक्ता सभूह सॊगदठत सॊस्था हनु े : (१) दपा १३ फभोश्चजभ दतात 
बएको उऩबोक्ता सभूह अयवश्चच्छन्न उियालधकायवारा एक स्विालसत, 

सॊगदठत य साभदुायमक प्रकृलतको सभाश्चजक सॊस्था      हनुेछ । 

(२) उऩबोक्ता सभूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ 

(३) उऩबोक्ता सभूहरे व्मश्चक्त सयह चर अचर सम्ऩश्चि प्राप्त गनत, उऩबोग 
गनत, फेच लफिन गनत वा अन्म यकलसभरे फन्दोवस्त गनत सक्नेछ । 



v08 %_  ;+Vof (  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&(÷!)÷@^ 

 

16 
 

(४) उऩबोक्ता सभूहरे व्मश्चक्त सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजयु गनत य 
सो उऩय ऩलन सोही नाभफाट नालरस उजयु राग्न सक्नेछ ।  

१५. उऩबोक्ता सभूहको कोष : (१) उऩबोक्ता सभूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट 
कोष हनुेछ य उक्त कोषभा देहामका यकभहरु जम्भा गरयनेछ : 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त अनदुान 
यकभ, 

(ि) कुनै व्मश्चक्त वा सॊस्थाफाट प्राप्त अनदुान, सहामता वा दान दातव्मको 
यकभ,  

(ग) वन ऩैदावायको लफक्री लफतयणफाट प्राप्त यकभ, 

(घ) दण्ड जरयवानाफाट प्राप्त यकभ,  

(ङ) प्रचलरत कानून फभोश्चजभ अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(२) साधायण सबाफाट स्वीकृत वायषतक कामतक्रभका रालग उऩबोक्ता 
सभूहको तपत फाट गरयने िचत उऩदपा १ फभोश्चजभको कोषफाट व्महोरयने छ । 

(३) उऩबोक्ता सभूहरे कोषको सञ्चारनका रालग नगयऩालरकारे सभम 
सभमभा ददएको याम सझुावराई सभेत भध्मनजय गयी सभूहरे कोष ऩरयचारन 
भागतदितन तजुतभा गनुतऩनेछ । 

१६. उऩबोक्ता सभूहको यववयण य प्रगलत प्रलतवेदन ऩेि गनुतऩने : (१) प्रदेि 
सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमरे नगयऩालरका अन्तगतत ऩने सफै वन 
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उऩबोक्ता सभूहको दतात यववयण सयहतको प्रभाणऩत्र, स्वीकृत यवधान, वन 
हस्तान्तयणको प्रभाणऩत्र य वन व्मवस्थाऩन कामतमोजनाको प्रलतलरयऩ 
नगयऩालरकाराई मो ऐन प्रायम्ब बएको लभलतरे एक भयहना लबत्रभा 
उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ य नगयऩालरकारे सोको अद्यावलधक अलबरेि 
कामभ गनुत ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ नगयऩालरकाभा अलबरेि अद्यावलधक 
बएका उऩबोक्ता सभूहराई स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 
दपा ११(४) (ङ) फभोश्चजभ नगयऩालरकारे मस ऐन फभोश्चजभ लनमभन, 

सहजीकयण य अनगुभन गनत सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सभूहको यवधानभा लनधातरयत प्रयक्रमा फभोश्चजभ उऩबोक्ता 
सभूहरे प्रत्मेक वषत साधायण सबाको आमोजना गयी आफ्नो वायषतक 
कामतक्रभ य रेिा ऩयीऺण प्रलतवेदन ऩारयत गयी सोको यववयण 
नगयऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩबोक्ता सभूहरे आलथतक वषत सभाप्त बएको तीन भयहनालबत्र 
साभदुायमक वनभा गरयएका यक्रमाकराऩ, उऩरब्धी य वततभान अवस्थाको 
यववयण सयहतको वायषतक प्रलतवेदन प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी 
कामातरमभा ऩेि गयी सोको एकप्रलत नगयऩालरका सभऺ ऩलन ऩेि गनुत 
ऩनेछ । 
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(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभ प्राप्त वायषतक प्रलतवेदनको आधायभा 
नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे सम्वश्चन्धत 
उऩबोक्ता सभूहराई आवश्मक सझुाव ददन सक्नेछन ्। 

(६) नगयऩालरकारे उऩबोक्ता सभूहको आवश्मकता य कामतसम्ऩादन 
प्रगलतका आधायभा वनसम्फन्धी यवलबन्न कामतक्रभहरु सञ्चारनका रालग 
अनदुान तथा सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

साभदुायमक वन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था 
१७. साभदुायमक वन हस्तान्तण : (१) नगयऩालरकाभा साभदुायमक वनको 

रुऩभा हस्तान्तयण गनत फाॉकी यहेका वन ऺेत्रहरु ऩयहचान गयी साभदुायमक 
वनको रुऩभा हस्तान्तयण गनत प्राथलभकता ददइने      छ । 

(२) दपा १३ फभोश्चजभ दतात बएको उऩबोक्ता सभूहको चाहना य 
आवश्मकताको आधायभा साभदुायमक वन व्मवस्थाऩनराई ददगो य 
प्रबावकायी फनाउने गयी साभदुायमक वनको कामतमोजना तमाय, सॊिोधन 
तथा ऩरयभाजतन गनतका रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी 
कामातरमरे आवश्मक प्रायवलधक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन  
सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सभूहरे वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना तमाय वा सॊिोधन 
गदात उक्त कामतमोजना  नगयऩालरकाको वन तथा वातावयण िािाभा ऩेि 
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गयी प्राप्त सझुाव तथा ऩयाभितका आधायभा वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना 
तजुतभा वा आवश्मकता अनसुाय सॊिोधन गनुत ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) को प्रमोजनका रालग वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना 
प्राप्त बएको लभलतरे फढीभा १५ ददन लबत्रभा वन तथा वातावयण िािारे 
आवश्मक सझुाव ददन ुऩनेछ य उक्त सभमलबत्र कुनै सझुाव नददएभा सोही 
कुया जनाई वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना स्वीकृतीका रालग प्रदेि 
सयकायको वनसम्फन्धी कामातरम सभऺ ऩेि गनुतऩनेछ । 

(५) उऩबोक्ता सभूहरे दपा (२) य (३) फभोश्चजभ तजुतभा गयेको 
कामतमोजना फभोश्चजभ साभदुायमक वनको यवकास, सॊयऺण, उऩमोग एवॊ 
व्मवस्थाऩन य वन ऩैदावायको स्वतन्त्र रुऩभा भूल्म लनधातयण गयी लफक्री 
यवतयण सभेत गनत ऩाउन ेगयी नगयऩालरकाभा यहेको यायिम वनको कुनै 
बाग साभदुायमक वनको रुऩभा व्मवस्थाऩन गनत चाहेभा वन व्मवस्थाऩन 
कामतमोजना य नगयऩालरकाको वन तथा वातावयण िािाको सझुाव तथा 
ऩयाभित सयहत प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमभा लनवेदन ददन ु
ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ ऩेि बएको वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना 
प्रदेि सयकायको सम्फश्चन्धत वन अलधकृतरे अध्ममन ऩिात ्स्वीकृत गयी 
उऩबोक्ता सभूहराई साभदुायमक वन हस्तान्तयण सम्फन्धी प्रभाणऩत्र प्रदान 
गयी सोको जानकायी नगयऩालरकाराई गयाउन ुऩनेछ । 
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(७) साभदुायमक वनको कामतमोजना प्रत्मेक ऩटक साभान्मतमा् दि 
वषतका रालग तजुतभा गनत सयकने छ य नगयऩालरकाको वन तथा वातावयण 
िािाफाट प्राप्त सझुाव तथा ऩयाभित फभोश्चजभ आवश्मकता अनसुाय सभम 
सभमभा सॊिोधन तथा ऩरयभाजतन गनत सयकने छ । 

(८) उऩदपा (७) फभोश्चजभ उऩबोक्ता सभूहरे वन व्मवस्थाऩन 
कामतमोजनाभा गयेको सॊिोधनरे वातावयणभा उल्रेिनीम प्रलतकूर असय 
ऩने देश्चिएभा प्रदेि सयकायको सम्फश्चन्धत वन अलधकृतरे सॊिोलधत 
कामतमोजना प्राप्त बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र उऩबोक्ता सभूहराई त्मस्तो 
सॊिोलधत कामतमोजना रागू नगनत लनदेिन ददई सोको जानकायी 
नगयऩालरकाभा सभेत ददन ुऩनेछ । 

(९) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩलन 
वनसम्फन्धी प्रचलरत कानून फभोश्चजभ एक ऩटक हस्तान्तयण बएको वन 
ऩून् हस्तान्तयण गनुतऩने छैन । 

१८. साभदुायमक वनभा यवऩन्न वगतका रालग कफलुरमती वन ददन सयकन े: (१) 
साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहरे आफ्नो सभूहलबत्र ऩयहचान गयेका 
गरयवीको येिाभनुी यहेका यवऩन्न घयधयुीहरुराई साभयुहक वा एकर रुऩभा 
वन ऩैदावायभा आधारयत आम आजतनका कामतक्रभ गनतका रालग आफ्नो 
साभदुायमक वनको कुनै बाग फढीभा ऩन्र वषतका रालग सम्झौता गयी 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कफलुरमती वनको रुऩभा वन ऺेत्र 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मवस्थाहरु स्वीकृत वन व्मवस्थाऩन 
कामतमोजना य उऩबोक्ता सभूहको कामतसलभलत एवॊ कफलुरमती वन लरन 
चाहने यवऩन्न सभूह तथा ऩरयवाय फीच हनुे सम्झौताभा उल्रेि गये 
फभोश्चजभ हनुेछ । 

१९. वन ऩैदावायको भूल्म लनधातयण : (१) उऩबोक्ता सभूहरे आफ्नो स्वीकृत 
वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना फभोश्चजभ वन व्मवस्थाऩन गदात प्राप्त बएका 
वन ऩैदावायको साधायण सबाको लनणतम फभोश्चजभ स्वतन्त्र रुऩभा भूल्म 
लनधातयण गयी यवक्री यवतयण गनत सक्नेछन ्। 

तय उऩबोक्ता सभूहरे आफ्नो वन ऩैदावाय सभूह फायहय व्मवसायमक 
प्रमोजनका रालग यवक्री गने बएभा उक्त सॊघीम कानूनभा भूल्म ऩैदावायको 
भूल्म लनधातयण गदात वनसम्फन्धी प्रचलरत लनधातरयत दयभा नघट्ने गयी 
न्मूनतभ ्भूल्म कामभ गनुतऩनेछ । 

(२) उऩबोक्ता सभूहरे उऩदपा (१) फभोश्चजभ लनधातयण गयेको वन 
ऩैदावायको भूल्म दयको यववयण  नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन 
सम्फन्धी कामातरमभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩबोक्ता सभूहरे वन ऩैदावायको भूल्म लनधातयणका सम्फन्धभा 
गयेको लनणतम वा वन ऩैदावायको भूल्मका फायेभा नगयऩालरकारे उऩबोक्ता 
सभूहराई आवश्मक सझुाव ददन सक्नेछ । 
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२०. साभदुायमक वनको काठ सॊकरन य यवक्री यवतयण : (१) साभदुायमक 
वनफाट व्माऩारयक प्रमोजनका रालग यवक्री यवतयण गरयने काठको रुि 
छऩान, कटान, ओसाय ऩसाय, श्रलभकहरुको ऩारयश्रलभक य सयुऺा, घाटगद्दी, 
फोरऩत्र आव्हान, यवक्री, टाॉचाको प्रमोग य छोडऩजुॉ सम्फन्धी प्रायवलधक 
भाऩदण्डहरु वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ हनुेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभका कामतहरु गदात नगयऩालरका वा प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम वा उऩबोक्ता सभूहको आफ्नै प्रायवलधक 
कभतचायीको सहमोगका आधायभा उऩबोक्ता सभूहरे स्थानीम ऩरयवेि 
अनसुाय आवश्मक कामतयवलध वा प्रयक्रमाहरु अवरम्फन गनत सक्नेछन ्। 

२१. वन ऩैदावाय यवक्री यवतयणको वायषतक मोजना जानकायी गयाउन े : 
उऩबोक्ता सभूहरे वन ऩैदावाय लफक्री तथा उऩमोग सम्फन्धी आफ्नो 
वायषतक कामतमोजना फनाई नगयऩालरकाफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  

२२. वन ऩैदावाय यवक्री िलु्क: दपा २१ फभोश्चजभ साभदुायमक फन उऩबोक्ता 
सलभलतरे फन ऩैदावयको लफयक्र वाऩत प्राप्त हनुे यकभ सभूहको िाताभा 
जम्भा बएको लभलतरे १५ ददन बीत्र सोको १० प्रलतित यकभ 
नगयऩालरकाको सॊश्चचत कोषभा जम्भा गनुत ऩनेछ । 

२३. साभदुायमक वनफाट प्राप्त राबको सदऩुमोग : (१) साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूहरे वन ऩैदावाय यवक्री यवतयण गयी प्राप्त गयेको यकभ भध्मे 
दपा २२ फभोश्चजभ कुर प्राप्त यकभको १० प्रलतित नगयऩालरकाराई 



v08 %_  ;+Vof (  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&(÷!)÷@^ 

 

23 
 

फझुाई फाॉकी हनु आएको यकभको कश्चम्तभा ऩश्चच्चस प्रलतित यकभ 
साभदुायमक वनको ददगो व्मवस्थाऩनभा िचत गनुत ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ िचत गयी फाॉकी यहेको यकभ भध्मेफाट 
कश्चम्तभा ऩचास प्रलतित यकभ नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयी गरयवी 
न्मूनीकयण, वन उद्यभको यवकास य भयहराको आमआजतन एवॊ 
सिक्तीकयण सम्फन्धी कामतक्रभका रालग िचत गनुत ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनका रालग उऩबोक्ता सभूहरे आफ्नो 
साधायण सबाभा ऩेि गनतका रालग तजुतभा गयेको वायषतक कामतक्रभको 
यववयण साधायण सबा हनुबुन्दा कश्चम्तभा ७ ददन अगाडी नगयऩालरकाभा 
उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ य नगयऩालरकारे उक्त कामतक्रभभा कुनै सधुाय 
गनुतऩने देिेभा सम्फश्चन्धत वडा कामातरम भापत त उऩबोक्ता सभूहको वायषतक 
कामतक्रभभा सधुायका रालग सझुाव ददन सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सभूह य नगयऩालरकारे सॊमकु्त रुऩभा साभदुायमक वन 
व्मवस्थाऩन, वन उद्यभ यवकास य भयहरा सिक्तीकयणका कामतक्रभ 
सञ्चारन गने गयी मोजना फनाउन सयकनेछ । 

(५) स्थानीम सभदुामभा गनुतऩने साभदुायमक यवकासका कामतहरु गदात 
उऩबोक्ता सभूह य  नगयऩालरका फीच सहकामत गयी साभदुायमक 
यवकासका कामतहरु गनत सयकनेछ । 
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(६) उऩदपा (२) फभोश्चजभ िचतगयी फाॉकी यहेको यकभ साभदुायमक 
यवकासका कामतक्रभ, उऩबोक्ता सभूहको यहत हनु ेअन्म कामत य उऩबोक्ता 
सभूहको प्रिासलनक कामतभा िचत गनत सयकने छ । 

तय प्रिासलनक कामतका रालग उऩबोक्ता सभूहको वायषतक आम्दानीको 
फढीभा २५ प्रलतित यकभ भात्र िचत गनत सयकनेछ य सो बन्दा फढी 
यकभ प्रिासलनक कामतका रालग िचत गनुतऩने बएभा उऩबोक्ता सभूहको 
साधायणसबाफाट सहभलत लरन ुऩनेछ । 

२४. वन व्मवस्थाऩन कामतमोजना यवऩरयत काभ गनेराई हनु े सजाम : (१) 
साभदुायमक वनभा कुनै उऩबोक्तारे कामतमोजना यवऩयीत हनुे कुनै काभ 
गयेभा लनजराई सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता सभूहरे जरयफाना गनत सक्नेछ य 
त्मस्तो काभफाट कुनै हालन नोक्सानी बएकोभा लफगो फयाफयको यकभ 
ऺलतऩूलततको रुऩभा असरु उऩय गनत सक्नेछ । 

(२) साभदुायमक वनको कामतमोजना यवऩरयतको कामत गने व्मश्चक्तराई 
उऩबोक्ता सभूह आपैरे कायवाही गनत नसकेभा लनजराई कायवाही गनतका 
रालग उऩबोक्ता सभूहरे नगयऩालरकाभा यहेको न्मायमक सलभलत वा प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम सभऺ लनवेदन गनत सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सभूहका सदस्म बन्दा फायहयको कुनै व्मश्चक्तरे 
साभदुायमक वनभा हानी नोक्सानी गयेभा लनजराई यायिम वनभा गयेको 
कसयु फभोश्चजभको सजाम गनतका रालग उऩबोक्ता सभूहरे प्रदेि सयकायको 
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वन सम्फन्धी कामातरम सभऺ लनवेदन गनत सक्नेछ य लनजराई वनसम्फन्धी 
प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभको सजाम हनुेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोश्चजभ न्मायमक सलभलत य प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम सभऺ लनवेदन ऩयेभा कसयुको प्रकृलत 
अनसुाय न्मायमक सलभलत य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे आ-
आफ्नो ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩने यवषमभा छानयवन गयी प्रचलरत कानून 
फभोश्चजभको जरयवाना वा दण्ड सजाम गनत सक्नेछ ।  

२५. साभदुायमक वनको यववाद व्मवस्थाऩन: (१) साभदुायमक वनका यवषमभा 
लसजतना हनुे यववाद सभाधानका रालग नगयऩालरकारे सहजीकण गनत 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रालग नगयऩालरकाको सभन्वमभा 
नगयऩालरका सयहत,  प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम, साभदुायमक 
वन उऩबोक्ता भहासॊघ नेऩार य सयोकायवाराहरुको प्रलतलनलधत्व हनुेगयी 
यववाद सभाधान सॊमन्त्र स्थाऩना गनत सयकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

कफलुरमती वन, धालभतक तथा साॊस्कृलतक वनसम्फन्धी व्मवस्था 
 

२६. कफलुरमती वन हस्तान्तयण गनत सक्ने्  (१) नगयऩालरकाको यवलबन्न वडा 
कामातरमहरुरे गरयफीको येिाभलुनका ऩरयवाय बनी ऩयहचान गयेका 
ऩरयवायको सभूहराई गरयफी न्मूनीकयणका रालग कफलुरमती वन 
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हस्तान्तयण गनत प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम सभऺ लसपारयस 
गनत सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको लसपारयसका आधायभा प्रदेि सयकायको 
वन सम्फन्धी कामातरमरे गरयवीको येिाभनुीका ऩरयवायको कफलुरती वन 
उऩबोक्ता सभूह गठन गनत य कफलुरमती वनको कामतमोजना फनाई वनको 
सॊयऺण य यवकास हनुे गयी आम आजतन हनुे कामतक्रभ सञ्चारनका रालग 
उक्त सभूहराई कफलुरमती वनको रुऩभा वनऺते्र उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ । 

(३) प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे उऩदपा (२) 
फभोश्चजभको कफलुरमती वनको यववयण नगयऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ य सोही आधायभा नगयऩालरकारे कफलुरमती वन उऩबोक्ता 
सभूहराई आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(४) कफलुरती वन उऩबोक्ता सभूहसम्फन्धी अन्म व्मवस्था वन 
सम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम तथा प्रदेि कानून य स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन २०७४ फभोश्चजभ हनुेछ । 

२७. धालभतक तथा साॊस्कृलतक भहत्वका वनहरुको सॊयऺण: (१)  
नगयऩालरकाभा धालभतक तथा साॊस्कृलतक भहत्वका वनहरु यहेभा सोको 
सॊयऺण य सदऩुमोगका रालग धालभतक तथा साॊस्कृलतक वन उऩबोक्ता 
सभूह गठन गनत सयकनेछ । 



v08 %_  ;+Vof (  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&(÷!)÷@^ 

 

27 
 

(२) धालभतक तथा साॊस्कृलतक वन उऩबोक्ता सभूह गठन य दतात गदात 
दपा १३ य १४ फभोश्चजभको प्रयक्रमा अवरम्फन गनुत ऩनेछ । 

(३) सम्फश्चन्धत धालभतक तथा साॊस्कृलतक सभदुामरे आफ्नो धभत 
सॊस्कृलतसॉग सम्फश्चन्धत वन सॊयऺण गनत चाहेभा त्मस्तो वन सोही धालभतक 
तथा साॊस्कृलतक सभूह वा सभदुामराई हस्तान्तयण गनुतऩनेछ । 

(४) धालभतक तथा साॊस्कृलतक वनको व्मवस्थाऩन कामतमोजना तजुतभाका 
रालग नगयऩालरकाको सम्फश्चन्धत वडा कामातरमसॉगको सभन्वमभा प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे प्रायवलधक य अन्म आवश्मक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(५) धालभतक वनभा यवकास आमोजना सञ्चारन गदात कायटएका रुिहरु 
नगयऩालरकाको सभन्वम य सहभलतभा सम्फश्चन्धत धालभतक तथा साॊस्कृलतक 
सभूहरे यवक्री यवतयण गनत सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

वनभा आधारयत उद्यभ यवकास, ऩमातऩमतटन य वातावयणीम सेवा सम्फन्धी व्मवस्था 
 

२८. वन उद्यभको यवकास गनत सक्न े : (१) नगयऩालरकाभा यहेका वन 
उऩबोक्ता सभूहरे उद्योग य वातावयणसम्फन्धी प्रचलरत कानून फभोश्चजभका 
भाऩदण्डहरुको ऩारना गयी वन ऩैदावायभा आधारयत वन उद्यभको 
स्थाऩना य यवकास गनत सक्नेछन ्। 
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(२) नगयऩालरकाभा यहेका यवलबन्न वन ऩैदावायभाद आधारयत 
उद्योगहरुरे साभदुायमक वन, लनजी वन य अन्म यवलबन्न यकलसभका वनफाट 
प्रचलरत कानूनको ऩरयऩारना गयी कच्चा ऩदाथत प्राप्त गनत सक्नेछन ्। 

(३) सावतजलनक-लनजी- साभदुायमक साझेदायीभा ऩलन वन उद्यभ स्थाऩना 
य सञ्चारन गनत सयकने छ य मसका रालग मस ऐन य वनसम्फन्धी 
प्रचलरत सॊघीम कानून यवऩरयत नहनुे गयी उऩबोक्ता सभूहरे नगयऩालरका, 
यवलबन्न सॊघ सॊस्था वा लनजी ऺेत्रसॉग सम्झौता गनत सक्नेछन ्। 

(४) उऩबोक्ता सभूहरे अन्म ऩऺसॉग साझेदायी गयी वन उद्यभ 
सञ्चारन गदात उऩबोक्ता सभूहहरुको कश्चम्तभा एकाउन्न प्रलतित िमेय तथा 
रगानी बएको हनु ु ऩनेछ । साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहरे वन 
उद्यभका रालग वन ऩैदावायभा आधारयत सहकायी सॊस्था स्थाऩना गनत 
चाहेभा नगयऩालरकारे आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

द्रिव्म् मस दपाको प्रमोजनाका रालग वन उद्यभ फन्नारे रघ ुउद्यभ, 

घयेर ुउद्योग य वन सहकायी सॊस्थाराई जनाउनेछ । 

२९. ऩमातऩमतटन कामतक्रभ सञ्चारन गनत सक्न:े (१) उऩबोक्ता सभूहरे वन 
व्मवस्थाऩन कामतमोजनाभा आवश्मक व्मवस्था गयी आफ्नो वनभा आधारयत 
ऩमातऩमतटन कामतक्रभ सञ्चारन गनत सक्नेछन ्। 

(२) वन ऺेत्रभा ऩमातऩमतटन कामतक्रभ सञ्चारन गदात वन कामतमोजनाभा 
लनददति गरयएको ऺेत्रबन्दा फढी वन ऺेत्र प्रमोग गनत ऩाइने छैन । 
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(३) वन उऩबोक्ता सभूहको ऩमातऩमतटन मोजना य कामतक्रभ तजुतभा 
तथा कामातन्वमनका रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी 
कामातरमरे आवश्मक प्रायवलधक, आलथतक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ । 

(४) वनभा आधारयत ऩमातऩमतटनका रालग उऩबोक्ता सभूहरे 
नगयऩालरका, यवलबन्न सॊघ सॊस्था वा लनजी ऺेत्रसॉग सहकामत गनत सक्नेछ य 
उऩबोक्ता सभूहरे मसयी अन्म ऩऺसॉग साझेदायी गयी ऩमातऩमतटन कामत 
सञ्चारन गदात उऩबोक्ता सभूहहरुको कश्चम्तभा एकाउन्न प्रलतित िेमय तथा 
रगानी बएको हनु ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभ सहकामत गदात मस ऐन य वनसम्फन्धी 
प्रचलरत सॊघीम कानून यवऩरयत नहनुे गयी नगयऩालरका य सम्फश्चन्धत वन 
उऩबोक्ता सभहु लफचभा रगानी य प्रलतपर ढाॉचा तमाय गरय आऩसी 
सम्झौताभा ऩमातऩमतटन कामतक्रभ सञ्चारन गनत सयकनेछ य सो कामतक्रभ 
सॊचारन गनत छुटै्ट ऩरयमोजना ईकाइ गठन तथा सॊचारन कामतयवलधको 
व्मवस्था गनत सयकनेछ । 

(६) साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहरे सञ्चारन गयेको कुनै 
ऩमातऩमतटन ऺेत्रभा स्वदेिी वा यवदेिी व्मश्चक्त य मातामातका साधन प्रवेि 
गदात साधायण सबाको लनणतम फभोश्चजभको प्रवेि िलु्क सॊकरन गनत सक्न े
छ । 
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तय उऩबोक्ता सभूहका सदस्महरुसॉग मस्तो प्रवेि िलु्क लरन ऩाइन े
छैन । 

३०. साभदुायमक श्चचलडमािाना, वन्मजन्त ुउद्दाय केन्द्र य वन्मजन्त ुऩारन तथा 
प्रजनन:् (१) साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहरे नगयऩालरकासॉग सभन्वम 
गरय साभदुायमक श्चचलडमािाना, वन्मजन्त ुउद्दाय केन्द्र य वन्मजन्त ु ऩारन 
तथा प्रजनन ् सम्फन्धी मोजना तजुतभा गयी साभदुायमक श्चचलडमािाना वा 
वन्मजन्त ु उद्दाय केन्द्र स्थाऩना तथा सञ्चारन य वन्मजन्त ु ऩारन तथा 
प्रजनन ्सम्फन्धी कामतहरु गनत सक्नेछन ्। 

(२) वन्मजन्त ुऩारन तथा प्रजनन ्ऩिात गरयने यवक्री यवतयणका रालग 
प्रदान गरयने इजाजत सम्फन्धी भाऩदण्डहरु प्रचलरत सॊघीम कानून 
फभोश्चजभ हनुेछ । 

(३) साभदुायमक श्चचलडमािाना वा वन्मजन्त ुउद्दाय केन्द्र य वन्मजन्त ु
ऩारन तथा प्रजनन ् सम्फन्धी मोजना तजुतभा य कामातन्वमन गनत चाहन े
उऩबोक्ता सभूहराई नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी 
कामातरमरे आवश्मक प्रायवलधक य अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ । 

३१. साभदुायमक घयवास (होभस्टे): (१) ऩमातऩमतटन प्रवर्द्तन गनेगयी होभस्टे 
सञ्चारन गनत चाहने उऩबोक्ता सभूह वा स्थानीम सभदुामरे नगयऩालरकाभा 
साभदुायमक होभस्टे दतात गयी सञ्चारन गनत सक्नेछन ्
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(२) साभदुायमक होभस्टे सञ्चारन सम्फन्धी कामतयवलधहरुको ऩारना 
गयी सञ्चालरत साभदुायमक होभ स्टेराई स्वीकृत मोजना अनसुाय 
नगयऩालरकाफाट आवश्मक अनदुान उऩरब्ध गयाउन सयकन े     छ । 

३२. जराधाय सॊयऺण : (१) नगयऩालरकारे आपनो ऺेत्रभा यहेका 
जराधायहरुको ऩयहचान गयी नक्िासयहतको यववयण याख्न ुऩनेछ ।  

(२) नगयऩालरकाभा यहेका जराधायहरुको साभदुायमक वन उऩबोक्ता 
सभूहका भाध्मभफाट सॊयऺण सम्फन्धी कामतहरु गरयने छ । 

(३) जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण गने उऩबोक्ता सभूहराई मोजना य 
कामतक्रभ तजुतभा तथा कामातन्वमनका रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको 
वन सम्फन्धी कामातरमरे आवश्मक प्रायवलधक तथा आलथतक य अन्म सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(४) जराधाय ऺेत्रको सॊयऺणका भाध्मभफाट जरस्रोत रगामतको 
सॊयऺणभा उऩबोक्ता सभूहरे ऩमुातएको मोगदान वाऩत जरस्रोत रगामतका 
स्रोत उऩबोग गने यवलबन्न लनकाम, सॊघ सॊस्था, उद्योग रगामतका ऩऺहरुरे 
जराधाय ऺेत्र सॊयऺण गने उऩबोक्ता सभूहराई यवलबन्न अनदुान तथा अन्म 
उत्प्रयेणाका स्रोतहरु उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन ्।  

(५) उऩदपा (४) को प्रमोजनका रालग जराधाय सॊयऺण गने 
उऩबोक्ता सभूह य जराधाय सॊयऺणफाट पाईदा ऩाउने ऩऺका फीच 
आवश्मक सम्झौता गनत सयकनेछ । 
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३३. जैयवक भागतको व्मवस्थाऩन् (१) वन्मजन्त ु य चायाचरुुिीहरुको आवत 
जावत गने जैयवक भागतको रुऩभा यहेका वन ऺेत्रहरुको सॊयऺण, व्मवस्थाऩन 
य सदऩुमोग साभदुायमक वनका भाध्मभफाट गरयनेछ । 

(२) जैयवक भागतका साभदुायमक वन य वन्मजन्तकुो सॊयऺणका रालग 
उऩबोक्ता सभूहराई नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी 
कामातरमरे प्रायवलधक तथा आलथतक य अन्म आवश्मक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ । 

(३) जैयवक भागतभा ऩने वन ऺेत्रभा आश्चश्रत सभदुामराई जैयवक 
भागतको वन ऩैदावाय उऩमोग गनतफाट फश्चञ्चत गरयने छैन । 

(४) जैयवक भागतभा वन्मजन्तकुो प्रबावफाट सयुश्चऺत यहनका रालग 
उऩबोक्ता सभूह य नगयऩालरकारे सचेतना अलबवयृर्द् य सयुऺात्भक उऩामहरु 
अवरम्फन गनत गयाउन सक्नेछ ।  

३४. भानव–वन्मजन्त ुद्वन्द्व व्मवस्थाऩन य याहत यवतयण : (१) नगयऩालरका 
य प्रदेि सयकयको वनसम्फन्धी कामातरमका साथै सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता 
सभूहरे वन्मजन्तफुाट हनुे जनधनको ऺलत कभ हनुे कामतक्रभहरु सञ्चारन 
गनुत ऩनेछ । 

(२) वन्मजन्तफुाट कसैको धनजनको ऺलत बएभा त्मस्तो ऺलत वाऩत 
यऩलडतराई नेऩार सयकाय य प्रदेि सयकायरे उऩरब्ध गयाउने याहतका 
अलतरयक्त नगयऩालरका य वन उऩबोक्ता सभूहरे थऩ याहत प्रदान गनत 
सक्नेछ । 
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(३) नगयऩालरकारे वन्मजन्तफुाट प्रबायवत व्मश्चक्त तथा ऩरयवायराई 
याहत प्रदान गनत य भानव–वन्मजन्त ु द्वन्द्व व्मवस्थाऩनका रालग छुटै्ट 
कामतक्रभहरु सञ्चारन गनत सक्नेछ । 

 (४) वन्मजन्तरुाई वन ऺेत्रभा नै फसोवास गने अवस्था लसजतना 
गनतका रालग साभदुायमक वन रगामतका जैयवक भागतभा ऩानी ऩोियी 
लनभातण, जॊगरी परपूरका यवरुवा सॊयऺण, घाॉसै ऺेत्रहरुको सॊयऺण जस्ता 
कामतहरु गनुतऩनेछ । 

(५) नेऩार सयकायरे कृयष तथा घयऩारवुा जनावायका रालग 
हालनकायक वन्मजन्त ु बनी घोषणा गयेका वन्मजन्तहुरु घय गोठ तथा 
िेतफायीभा आई जनधनको ऺलत गने अवस्था देश्चिएभा त्मस्ता 
वन्मजन्तहुरुराई धऩाउन ऩाइनेछ । 

३५. लसभसाय ऺते्रको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन : (१) नगयऩालरकाको वन 
ऺेत्रभा यहेका लसभसायको सॊयऺण य सदऩुमोग नगयऩालरका य साभदुायमक 
वन उऩबोक्ता सभूहका भाध्मभफाट गरयने छ । 

(२) वन ऺेत्र बन्दा फायहय यहेका लसभसायहरुको सॊयऺण य 
सदऩुमोगका रालग लसभसाय उऩबोक्ता सभूह वा जर उऩबोक्ता सॊस्था गठन 
गनत सयकनेछ । 

(३) लसभसाय उऩबोक्ता सभूह गठन य दतात गदात साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूह गठन य दतात गने प्रयक्रमा अवरम्फन गनत सयकनेछ । 
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(४) लसभसाय व्मवस्थाऩन मोजना तजुतभाका रालग नगयऩालरका, प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे प्रायवलधक, आलथतक य अन्म आवश्मक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(५) उऩबोक्ता सभूहरे व्मवस्थाऩन गदै आएका लसभसाय ऺेत्रका भाछा 
रगामतका जरचयको सॊयऺण य यवक्री यवतयणका रालग उऩबोक्ता सभूहरे 
आपै आवश्मक व्मवस्था गनत सक्नेछ । 

३६. सावतजलनक जग्गाभा वन यवकास सम्फन्धी व्मवस्था: (१) नगयऩालरकारे 
वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभको प्रयक्रमा अवरम्फन गयी 
आफ्नो ऺेत्रलबत्र ऩयहचान बएका सावतजलनक जग्गाभा कयाय सम्झौता 
फभोश्चजभका िततको आधायभा कुनै व्मश्चक्त, सॊघ सॊस्था वा साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूहको भाध्मभफाट वनको यवकास, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनत 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको काभका रालग नगयऩालरका य प्रदेि 
सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमरे उऩबोक्ता सभूहराई आवश्मक 
प्रायवलधक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र बीत्रको सावतजलनक तथा ऐरानी 
जग्गा, व्मश्चक्तको स्वालभत्वभा यहेका जग्गाभा उत्िनन ् गदात जलभनभनुी 
बेयटएका तथा नदी ऺेत्र लबत्र यहेका काठ दाउया जयाजयुी दहिय फहिय 
आददको लफयक्र गनत सक्नछे । 
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(४) सडक य फाटो यकनायभा रगाइएको तथा फाटोभा छहायी ऩने 
रुिहरु य चौताया वा मस्तै प्रकृलतका अन्म ठाउॉभा रगाइएका रुिहरुरे 
भानवीम जोश्चिभ लसजतना गने बएभा वा अन्म कुनै कायणरे काट्न वा 
हटाउन ऩने बएभा नगयऩालरकारे सडक य वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम 
कानून फभोश्चजभको प्रयक्रमा ऩूया गयी त्मस्ता रुिहरु काट्न वा हटाउन 
सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोश्चजभका काठ यवक्री यवतयणफाट प्राप्त 
यकभ नगयऩालरकाको सश्चञ्चत कोषभा जम्भा गनुत ऩनेछ ।  

३७. सहयी वनको यवकास य व्मवस्थाऩन : (१) नगयऩालरकारे आफ्नो 
ऺेत्रलबत्रको सहयी ऺेत्र तथा फस्तीभा यहेका सावतजलनक सडक तथा ऩाकत  
जस्ता स्थानभा साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहसॉगको सहकामतभा सहयी 
वनको यवकास तथा व्मवस्थाऩन गनत सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ स्थाऩना हनुे सहयी वनको यवकासको 
रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी कामातरमरे आवश्मक 
आलथतक तथा प्रायवलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ स्थाऩना हनुे सहयी वनको वन ऩैदावाय 
नगयऩालरकासॉगको सभन्वमभा सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता सभूहरे यवलबन्न 
प्रमोजनका रालग प्रमोग गनत सक्नेछ । 
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(४) सहयी वनको व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त राबको फाॉडपाॉडका फायेभा 
नगयऩालरका य उऩबोक्ता सभूहका फीचभा कुनै सम्झौता वा सहभती 
गरयएभा सोही फभोश्चजभ राबको फाॉडपाॉड गनुतऩनेछ । 

३८. उद्यान घोषणा गनत सक्न े: (१) नगयऩालरकारे सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता 
सभूहसॉगको सभन्वमभा वन ऺेत्रको कुनै उऩमकु्त बागराई वन उद्यान तथा 
प्राणी उद्यान घोषणा गयी वन उऩबोक्ता सभूह भापत त उद्यान लनभातण य 
सञ्चारन गनत सक्नेछ । 

(२) साभदुायमक वन ऺते्रभा स्थाऩना य सञ्चारन गरयने वन उद्यान 
तथा प्राणी उद्यान नगयऩालरकारे तोके फभोश्चजभ सञ्चारन गनुतऩनेछ । 

३९. वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन् (१) वन ऺेत्रफाट हनुे कावतन सश्चञ्चलत 
तथा उत्सजतन न्मूनीकयण फाहेकका जरस्रोत सॊयऺण, जैयवक यवयवधता 
सयऺण य ऩमातऩमतटनको यवकास रगामतका वातावयणीम सेवाको 
व्मवस्थाऩन गनत चाहने वन उऩबोक्ता सभूह रगामतका स्थानीम सभदुामरे 
आफ्नो वन व्मवस्थाऩन मोजना वा यविेष कामतमोजनाभा व्मवस्था गयी 
वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन य सदऩुमोग गनत सक्नेछन ्।  

(२) वातावयणीम सेवाको व्मवस्थाऩन गयी उक्त सेवा यवक्री गनत चाहने 
उऩबोक्ता सभूह वा स्थानीम सभदुाम य वातावयणीम सेवा उऩमोग गनत 
चाहने ऩऺका फीचभा नगयऩालरकारे तोकेफभोश्चजभ सम्झौता गयी 
वातावयणीम सेवाको िरयद यवक्री गनत सयकने छ । 
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(३) वातावयणीम सेवाको आदान प्रदान तथा िरयद यवक्रीफाट प्राप्त 
राबको फाॉडपाडॉ य सदऩुमोगसम्फन्धी यवषमहरु वातावयणीम सेवाको 
व्मवस्थाऩन मोजना य आऩसी सम्झौताभा उल्रेि गरयए फभोश्चजभ हनुेछ । 

४०. जरवाम ु ऩरयवततन न्मूनीकयण य अनकूुरन मोजना: (१) नगयऩालरकाभा 
जरवाम ु ऩरयवततनका कायण ऩयेको प्रबाव न्मूनीकयणका रालग स्थानीम 
स्तयका जरवाम ुअनकूुरन मोजना तजुतभा गयी उऩबोक्ता सभूह वा प्रबायवत 
स्थानीम सभदुाम भापत त उक्त मोजनाहरुको कामातन्वमन गनत सयकनेछ । 

(२) उऩबोक्ता सभूहरे सभदुामभा आधारयत जरवाम ुअनकूुरन मोजना 
तजुतभा गनत चाहेभा त्मस्ता मोजना तजुतभा य सोको कामातन्वमनका रालग 
नगयऩालरकारे आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य मस कामतका 
रालग प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे ऩलन सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन         सक्नेछ । 

(३) जरवाम ु ऩरयवततन न्मूनीकयणका रालग नगयऩालरकाभा 
जरवामभैुत्री सॊयचनाको लनभातण, मातामातका साधनहरुफाट हनुे उत्सजतन 
न्मूनीकयण य वन ऺते्रको यवकासका भाध्मभफाट कावतन उत्सजतन 
न्मूनीकयणका कामतक्रभहरु सञ्चारन गनत सयकनेछ । 

(४) आगरागी रगामतका कामतहरुफाट हनुे वन यवनास तथा वन 
ऺमीकयण लनमन्त्रण गयी जरवाम ुऩरयवततन न्मूनीकयणभा मोगदान गने वन 
उऩबोक्ता सभूहराई सो वाऩत प्राप्त हनुे राब उऩरब्ध गयाउन वा ऩयुस्कृत 
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गनतका रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे 
आवश्मक सहमोग गयाउनेछ । 

४१. वन डढेरो लनमन्त्रण : (१) कुनै वनभा वन डढेरो रागेभा नगयऩालरका, 
प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरम, सयुऺा लनकाम, सम्फश्चन्धत वन 
उऩबोक्ता सभूह य लनजी जग्गावाराहरु सभेतको ऩहरभा वन डढेरो 
लनमन्त्रण गनुत ऩनेछ । 

(२) नगयऩालरकारे वन डढेरो लनमन्त्रणका रालग वन उऩबोक्ता सभूह 
भापत त सचेतना य ऺभता अलबवयृर्द् तथा डढेरो लनमन्त्रणको प्रयवलध तथा 
सूचना सॊमन्त्र यवकास गने य सभन्वमका रालग आवश्मक कामतहरु गनुत 
ऩनेछ ।  

(३) वन डढेरो लनमन्त्रणभा ियटदा कुनै व्मश्चक्तराई ऺलत हनु गएभा 
सोको भूल्माॊकन गयी नगयऩालरका य सम्फश्चन्धत उऩबोक्ता सभूहरे याहत 
तथा अन्म आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 (४) कसैरे वन ऺेत्रभा आगो रगाएभा वा आगो राग्न सक्छ बने्न 
कुया थाहा हुॉदा हुॉदै राऩयवाही गयी वनभा आगो रगाएभा वनसम्फन्धी 
प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ कायवाही य दण्ड सजाम हनुे  छ । 

४२. स्थानीम वातावयण सॊयऺण मोजना : (१) नगयऩालरकारे वन ऺेत्रभा 
वातावयण सॊयऺण मोजना तजुतभा य कामातन्वन गदात सम्फश्चन्धत 
साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहसॉग सभन्वम य सहकामत गनुत ऩनेछ । 
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(२) नगयऩालरकाभा यहेको वन ऺेत्र, नदी, िोरानारा, सावतजलनक जग्गा 
य अन्म प्राकृलतक सम्ऩदा यहेका ऺेत्रहरुभा पोहयभैरा यवसजतन गनुत 
ऩयेभा सम्वश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूहसॉग सभन्वम गयी आवश्मकता 
अनसुाय सॊश्चऺप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायश्चम्बक वातावयणीम ऩरयऺण वा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गयेय भात्र व्मवश्चस्थत पोहोय व्मवथाऩन 
केन्द्र लनभातण गयी गनुतऩनेछ। 

(३) नगयऩालरकाभा वातावयण सॊयऺणका कामतहरु गदात साभदुायमक 
वनको सहबालगताभा गनुतऩनेछ । 

४३. वृऺ ायोऩण कामतक्रभ सञ्चारन : (१) नगयऩालरकारे प्रत्मेक वडाभा 
उऩबोक्ता सभूह वा वन सहकायी सॊस्था वा वन उद्यभको भाध्मभफाट 
कश्चम्तभा एउटा नसतयी स्थाऩना गनतका रालग आवश्मक व्मवस्था गयी सोको 
रालग अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ स्थाऩना गरयने नसतयीभा योजगायी प्रदान 
गदात सम्फश्चन्धत ऺेत्रभा यहेका यवऩन्न ऩरयवायराई प्राथलभकता ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ स्थायऩत नसतयीभा यकसान, लनजी वन तथा 
वन उऩबोक्ता सभूहको भाग अनसुायका यैथाने य ऩारयश्चस्थलतकीम 
प्रराणीभैत्री व्मावसायमक यवरुवाहरुको उत्ऩादन य यवक्री यवतयण गनत 
प्राथलभकता ददन ुऩनेछ । 

(४) वन उऩबोक्ता सभूह, यकसान तथा लनजी वनवाराहरुराई लन्िलु्क 
वा न्मूनतभ ्िलु्कभा यवरुवा उऩरब्ध गयाई वन ऺेत्र, नदी यकनाय, नदी 
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उकास ऺेत्र, नहय यकनाय, सडक यकनाय, सावतजलनक जग्गा, िारी जग्गा, 
ऩािो जग्गा, वन यवनास बएको ऺेत्र य लनजी जग्गाभा वृऺ ायोऩणका रालग 
नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमफाट अनदुान 
उऩरब्ध गयाउन आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । 

(५) नगयऩालरकाभा पैलरएका लभचाहा प्रजातीका फोटयवरुवा लनमन्त्रण 
गयी वा हटाई उक्त ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण गनत चाहने वन उऩबोक्ता सभूह वा 
लनजी जग्गावाराराई नगयऩालरकारे प्रायवलधक तथा आलथतक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

४४. जडीफटुी िेलत तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय प्रफर्द्तन : (१) नगयऩालरका य 
प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे साभदुायमक वन रगामतका वन 
ऺेत्र य लनजी जग्गाभा सगुश्चन्धत वनस्ऩलत, औषधीजन्म जडीफटुी तथा अन्म 
जडीफटुी िेलत य गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको ऩयहचान य प्रवर्द्तनका रालग 
प्रायवलधक, आलथतक य अन्म आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२) नगयऩालरकाको ऺते्रभा उत्ऩाददत जडीफटुी तथा गैयकाष्ठ वन 
ऩैदावायको बण्डाय, प्रिोधन य फजायीकयणका रालग आवश्मक ऩूवातधायको 
यवकास गने कामतक्रभ सञ्चारन गनत सक्नेछ । 

४५. कृयष वन प्रवर्द्तन : (१) नगयऩालरकाभा यहेका साभदुायमक वन 
रगामतका वन ऺेत्र, सावतजलनक जग्गा य लनजी वन तथा लनजी जग्गाहरुभा 
कृयष वन रगाउन चाहनेराई नगयऩालरकारे आलथतक तथा प्रायवलधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 
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(२) साभदुायमक वनभा कृयष वन कामतक्रभ सञ्चारन गदात वन ऺेत्रको 
जैयवकयवयवधता सॊयऺण हनुे गयी य एउटै यवरुवारे राभो सभम उत्ऩादन 
ददने प्रकृलतका वनजन्म तथा कृयषजन्म ऩैदावायहरु रगाउन प्राथलभकता ददन ु
ऩनेछ । 

(३) गरयवीको येिाभनुी यहेका ऩरयवायराई उऩरब्ध गयाइएको 
साभदुायमक वनको ऺेत्रभा कृयष वनका कामतहरु गदात वषतभा एक ऩटक 
भात्र िनजोत गनुतऩने प्रकृलतका कृयषजन्म ऩैदावायहरु रगाउन सयकनेछ । 

४६. वनजन्म फीउको उत्ऩादन : वन फीउको उत्ऩादन, यवक्री यवतयण य 
लनमाततका रालग नगयऩालरकाभा ऩाइने वन ऩैदावायका फीउहरुको उत्ऩादन 
य फजायीकयणका रालग मोजना तजुतभा गयी वन उऩबोक्ता सभूह य लनजी 
वनवाराहरुराई आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सयकने छ । 

४७. वनजन्म िाद्य वस्त ु तथा कन्दभूरको सदऩुमोग: (१) नगयऩालरकाको 
साभदुायमक वन रगामतका वन ऺेत्रभा वनको हैलसमत नयवग्रने गयी य 
वातावयण तथा जैयवक यवयवधताको सॊयऺण हनुे गयी वन ऺेत्रफाट उऩरब्ध 
हनुसक्ने वनजन्म िाद्य वस्त ुतथा कन्दभूर सॊकरन य यवक्री यवतयण गनत 
सयकनेछ । 

(२) नगयऩालरकाभा यविेष ऩयहचान तथा भहत्व बएका वनजन्म िाद्य 
वस्त ु तथा कन्दभूरको ददगो सॊकरन य सदऩुमोग तथा फजायीकयणका 
रालग यवऩन्न ऩरयवाय य मस्ता वस्तकुो फायेभा ऩयम्ऩयागत ऻान बएका 
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ऩरयवायराई प्रायवलधक तथा अन्म आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सयकनेछ । 

४८. चयन तथा िकत  व्मवस्थाऩन: (१) नगयऩालरकाभा यहेका साभदुायमक 
वनभा ऩिहुरुको चयीचयन व्मवस्थाऩनका रालग उऩबोक्ता सभूहको फन 
कामतमोजनाभा आवश्मक व्मवस्था गयी चयीचयन व्मवस्थाऩन गनत सक्न े 
छ । 

(२) साभदुायमक वन फाहेकका अन्म वन ऺेत्र वा सावतजलनक जग्गाभा 
चयीचयन व्मवस्थाऩनका रालग नगयऩालरकारे गोठारा तथा ऩिऩुारक 
ऩरयवाय वा सभूहसॉग ऩयाभित गयी चयीचयन गयाउने क्रभभा ऩारन गनुतऩने 
लनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 

(३) िकत  जग्गा उऩमोग गयी चयीचयन य वन ऩैदावायको उऩमोग गदै 
आएका स्थानीम वालसन्दाको प्रथाजलनत अभ्मासराई सम्भान य सॊयऺण गदै 
नगयऩालरका य सम्फश्चन्धत साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहरे िकत  
जग्गाहरुको ददगो व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक लनमभहरु फनाउन 
सक्नेछ । 

४९. वनसम्फन्धी प्रथाजलनत अभ्मासको प्रवर्द्तन : (१) नगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र 
आददवासी जनजालत सभदुामरे ऩयम्ऩयादेश्चि अवरम्फन गदै आएका 
वनसम्फन्धी प्रथाजलनत प्रणारीको कामतमोजनाभा आवश्मक व्मवस्थाहरु 
सभावेि गनुत ऩनेछ । 
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(२) साभदुायमक वन तथा अन्म वन व्मवस्थाऩन प्रणारीका 
कामतमोजनाहरुभा उल्रेश्चित वनसम्फन्धी प्रथाजलनत अभ्मासको प्रवर्द्तनका 
रालग सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूह य नगयऩालरकारे आवश्मक स्रोत 
साधान य सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(३) साभदुायमक वन फाहेकका ऺेत्रहरुभा कुनै प्रथाजलनत सॊस्थारे वन 
सॊयऺण तथा सदऩुमोग गदै आएको बएभा उक्त वन ऺेत्र सोही प्रथाजलनत 
सॊस्थारे व्मवस्थाऩन गनत सक्नेछ । 

५०. वनसम्फन्धी ऩयम्ऩयाग ऻानको सॊयऺण य प्रवर्द्तन् (१) नगयऩालरकाभा 
वन व्मवस्थाऩन गदात वन स्रोतभालथको आददवासी जनजालत य स्थानीम 
सभदुाम, दलरत य भयहराको अलधकाय सॊयऺण गनुतऩनेछ । 

(२) वनसम्फन्धी कुनैऩलन कामतहरु गदात य वन स्रोत ऩरयचारन गदात 
आददवासी जनजालत य स्थानीम सभदुामको यैथाने तथा ऩयम्ऩयागत ऻानको 
ऩूणत रुऩभा सम्भान, सॊयऺण य प्रवर्द्तन गनुतऩनेछ । 

(३) वन व्मवस्थाऩन गदात य वन स्रोत ऩरयचारन गदात वनभा आश्चश्रत 
जीयवकोऩाजतनको अलधकायफाट कसैराई ऩलन फश्चञ्चत गनत ऩाइने छैन । 

(४) नगयऩालरकाभा यहेका आददवासी जनजालत य स्थानीम सभदुाम वन 
तथा जैयवक यवयवधता य प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण तथा सदऩुमोगसॉग 
सम्फश्चन्धत ऩयम्ऩयागत ऻानको सॊयऺण य प्रवर्द्तनका रालग नगयऩालरकारे 
आवश्मक सहमोग गनत सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद-७ 

लनजी वनसम्फन्धी व्मवस्था 
५१. लनजी वन दतातसम्फन्धी व्मवस्था: (१) लनजी वन दतात गयाउन चाहने कुनै 

व्मश्चक्त वा सॊस्थारे लनजी वन दतातको रालग प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी 
कामातरमको लसपारयस सयहत नगयऩालरकाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कुनै लनवेदन ऩयेभा आवश्मक जाॉचफझु 
गयी नगयऩालरकारे नीश्चज वन दतात गयी प्रभाणऩत्र ददनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ लनजी वन दतात गयेको यववयण सयहतको 
जानकायी नगयऩालरकारे प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमराई 
गयाउनेछ । 

५२. लनजी वनको व्मवस्थाऩन य वन ऩैदावाय ऩरयचारन : (१) लनजी वनको 
धनीरे लनजी वनको यवकास, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनत तथा लनजी वनको 
वन ऩैदावायको उऩमोग गनत वा स्वतन्त्र रुऩभा भूल्म लनधातयण गयी लफक्री 
यवतयण गनत सक्नेछ । 

(२) लनजी वनको धनीको अनयुोधभा उऩदपा (१) फभोश्चजभको 
काभका रालग नगयऩालरका य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे 
आवश्मक प्रायवलधक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(३) व्मावसायमक प्रमोजनको रालग लनजी वन वा लनजी आवादीभा 
यहेका वन ऩैदावायको सङ्करन तथा ओसायऩसाय मसै नगऩालरकाको 
ऺेत्रलबत्र गनुत ऩयेभा नगयऩालरकाफाट स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩलन लनजी वनको 
वन ऩैदावाय व्मावसायमक प्रमोजनको रालग नगयऩालरकाको ऺेत्रफाट अन्म 
कुनै स्थानीम तहको ऺेत्रभा वन ऩैदावायको यवक्री यवतयण य ओसायऩसाय 
गनुत ऩयेभा प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमफाट स्वीकृलत लरन ु
ऩनेछ । 

(५) घयामसी प्रमोजनको रालग नगयऩालरकाको ऺेत्रफाट मो 
नगयऩालरका यहेको श्चजल्रा लबत्रको कुनै स्थानीम तहभा वन ऩैदावाय 
यवक्री यवतयण तथा ओसायऩसाय गनुत ऩयेभा नगयऩालरकाफाट सङ्करन तथा 
ओसायऩसाय गने स्वीकृती लरन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩलन मो 
नगयऩालरका यहेको श्चजल्राफाट कुनै अको श्चजल्राभा घयामसी प्रमोजनका 
रालग वन ऩैदावाय यवक्री यवतयण तथा ओसायऩसाय गनुत ऩयेभा प्रदेि 
सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमफाट स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 

(७) लनजी वनको धनीराई लनजी वन यवकास, कृयष वन तथा जडीफटुी 
िेती एवॊ गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय प्रवर्द्तनका रालग नगयऩालरकाफाट ऩारयत 
कामतक्रभ तथा मोजना अनसुायका सहमोग, अनदुान तथा सयुवधाहरु 
उऩरब्ध गयाउन सयकनेछ । 

५३. लनजी वनभा वन्मजन्त ु ऩारन : (१) कुनै लनजी वनवारारे 
नगयऩालरकाको लसपारयसभा वन तथा वन्मजन्त ु सम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम 
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कानून य भाऩदण्डको अधीनभा यही आफ्नो लनजी वनभा सॊयश्चऺत वन्मजन्त ु
फाहेकका वन्मजन्त ुतथा ऩन्छी सभेत ऩारन गनत सक्नेछ ।  

(२) कुनै लनजी वनवारारे उऩदपा (१) फभोश्चजभका कामतहरु गयेको 
बएभा सोको जानकायी नगयऩालरकाभा गयाउन ु ऩनेछ य उक्त वन्मजन्त ु
तथा ऩन्छीभा कुनै योग देिा ऩयेभा तत्कार प्रदेि सयकायको वनसम्फन्धी 
कामातरम, ऩि ु यवकास कामातरम य अन्म सम्फश्चन्धत लनकामको सहमोगभा 
योकथाभ तथा लनमन्त्रण गनुतऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-8 

वनसम्फन्धी कसयुको जाॉचफझु सम्फन्धी कामतयवलध य दण्ड सजाम 

 

५४. वनसम्फन्धी कसयुको जाॉचफझुसम्फन्धी कामतयवलध : नगयऩालरकाको 
ऺेत्रलबत्र हनुे वन, वन्मजन्त ु तथा वातावयण सम्फन्धी कसयुको जाॉचफझु 
सम्फन्धी कामतयवलधका सम्फन्धभा वन, वन्मजन्त ु तथा वातावयणसम्फन्धी 
प्रचलरत सॊघीम कानून राग ुहनुेछ । 

५५. दण्ड सजाम : मस ऩालरकाको ऺेत्रलबत्र हनुे वन, वन्मजन्त ु तथा 
वातावयणसम्फन्धी कसयुभा वन, वन्मजन्त ुतथा वातावयणसम्फन्धी प्रचलरत 
सॊघीम कानून फभोश्चजभ दण्ड सजाम हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-9 

वनसम्फन्धी सॊस्थागत व्मवस्था 
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५६. नऩेार सयकाय य प्रदेि सयकायको बलूभका : मो ऐन कामातन्वमनका रालग 
नेऩार सयकाय य प्रदेि सयकायरे आवश्मक सहमोग य स्रोत साधन 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

५७. वन तथा वातावयण सम्फन्धी यवषमगत सलभलत : नगयऩालरकारे वन 
ऺेत्रका यवषमभा सभन्वम, अनगुभन तथा भूल्माॊकन य अन्म आवश्मक 
कामतहरु गनतका रालग नगयऩालरका तहभा कामतऩालरकाको कुनै सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा वन तथा वातावयण सलभलत गठन गनत सक्नेछ । 

५८. वन तथा वातावयण िािारे वनसम्फन्धी कामत गनत सक्न े : (१) 
नगयऩालरकाभा यहने वन तथा वातावयणसम्फन्धी िािारे वन सम्फन्धी 
यवषमभा काभ गनतको रालग आवश्मक भानव स्रोतको व्मवस्था गयी वनका 
यवषमभा आवश्मक सहजीकयण य प्रायवलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ ।  

(२) वन तथा वातावयण िािारे वनसम्फन्धी कामत सञ्चारन गदात 
नगयऩालरकाभा यहेको यवषमगत सलभलतसॉग सहकामत य सभन्वम गनुतऩने      
छ । 

५९. वनसम्फन्धी कामतक्रभ सञ्चारन गनत सक्न े: (१) नगयऩालरकारे नेऩारको 
सॊयवधानको अनसूुची ८ य ९ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
को दपा ११(२) (ञ) य दपा ११(४) (ङ) भा उश्चल्रश्चित वन, 

वन्मजन्त,ु जैयवक यवयवधता य वातावयणसम्फन्धी कामतहरु गनतको रालग 
उऩबोक्ता सभूह, सयोकायवारा सॊघ सॊस्था तथा नागरयक सभाज य लनजी 
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ऺेत्रसॉग सभेत सभन्वम, ऩयाभित य सहकामत गयी नगयऩालरका स्तयको 
फायषतक तथा आवालधक वन मोजना तजुतभा गयी कामातन्वमन गनत सक्नेछ । 

(२) नगयऩालरकारे आफ्नो वन मोजना कामातन्वनका क्रभभा वन 
उऩबोक्ता सभूहको ऺभता यवकास, साभदुायमक वनका कामतमोजना तजुतभा, 
सॊिोधन तथा ऩरयभाजतन, वन उद्यभ तथा ऩमातऩमतटन यवकास रगामतका 
कामतहरुको रालग आलथतक तथा प्रायवलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने गयी 
लनमलभत रुऩभा फजेट यवलनमोजन गनत सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-१० 

यवयवध 

 

६०. वन ऺते्रभा प्रवेि लनमभन: (१) वन सॊयऺणको दृयिकोणरे आवश्मक 
देश्चिएभा नगयऩालरका य सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूहरे आफ्नो सफै वन 
ऺेत्र वा केही लनश्चित ्वन ऺेत्रभा केही सभमका रालग प्रवेि लनमन्त्रण तथा 
लनषधे गनत सक्नेछ ।  

(२) साभदुायमक वन फाहेकका वन ऺेत्रभा केही सभमका रालग प्रवेि 
लनषधे गनुतऩने बएभा सो सम्फन्धी व्मवस्था वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम 
कानून फभोश्चजभ हनुेछ य प्रदेि सयकायको वन सम्फन्धी कामातरमरे वन 
ऺेत्रभा प्रवेि लनषधेसम्फन्धी लनणतम गदात नगयऩालरकासॉग सभन्वम, छरपर 
तथा ऩयाभित गनुत ऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (१) य (२) फभोश्चजभ वन ऺेत्रभा प्रवेि लनषधे गदात 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा उऩमोग गदै आएको फाटो, ऩानी (िानेऩानी, लसॊचाइ, 

ऩानीघट्ट) य धालभतक तथा साॊस्कृलतक ऺेत्रको लनमलभत उऩमोगभा प्रलतफन्ध 
रगाउन ऩाइने छैन । 

६१. साभाश्चजक प्रमोजनका रालग वन ऩैदावायको आऩूलतत : नगयऩालरकाको 
ऺेत्रलबत्र धालभतक तथा साॊस्कृलतक कामत, यवऩद् व्मवस्थाऩन, दाह सॊस्काय, 
यवऩन्न वगतको घयगोठ लनभातण य अन्म अत्मावश्मक यवकास लनभातणको 
रालग काठ दाउया आवश्मक ऩयेभा नगयऩालरकारे तोकेको िलु्क लरई 
सम्फश्चन्धत वन उऩबोक्ता सभूह वा लनजी वनवाराराई मी प्रमोजनका रालग 
काठ दाउया आऩूलतत गनतका रालग सभन्वम गनत सक्नेछ । 

६२. वेवारयस वा दरयमावदुॊ काठफाट प्राप्त राबको फाॉडपाॉड : प्रदेि सयकायरे 
वनसम्फन्धी प्रचलरत सॊघीम कानून फभोश्चजभ नगयऩालरकाको ऺेत्रफाट 
सॊकलरत वेवारयस वा दरयमावदुॊ काठफाट प्राप्त यकभको २५ प्रलतित 
यकभ नगयऩालरकाको सश्चञ्चत कोषभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

६३. अन्तय स्थानीम तहभा पैलरएको वन व्मवस्थाऩन् नगयऩालरका य लछभेकी 
नगयऩालरका फीच पैलरएको वनको ददगो व्मवस्थाऩनका रालग 
अन्तयस्थानीम तह वन सभन्वम सलभलत गठन गयी त्मस्ता वनहरुको 
साभदुायमक वनका भाध्मभफाट ददगो सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका रालग 
सहजीकयण गरयनेछ । 
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६४. वनसम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान य अलबरेि : (१) नगयऩालरकाभा यहेको 
वनसम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धानका रालग आवश्मक अनदुानको व्मवस्था 
गयी वनको यवकासभा टेवा ऩमुातउने मोजना तजुतभा गनत सयकनेछ । 

(२) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेको वन ऩैदावाय तथा जैयवक 
यवयवधता य वन्मजन्त ु तथा मी यवषमसॉग सम्फश्चन्धत ऩयम्ऩयागत ऻान य 
अभ्मासहरुको अलबरेि तमायी गनत सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ तमाय गरयएको अलबरेिराई यवद्यतुीम 
भाध्मभफाट व्मवश्चस्थत गयी सभदुाम तथा सयोकायवाराको ऩहुॉचभा याख्न ु
ऩनेछ । 

६५. ऩयुस्कायसम्फन्धी व्मवस्था : वन सॊयऺण य व्मवस्थाऩनभा उल्रेिनीम 
मोगदान गने सभदुाम, व्मश्चक्त वा सॊस्थाराई नगयऩालरकारे आवश्मक 
ऩयुस्कायको व्मवस्था गनत सक्नेछ । 

६६. अलधकाय प्रत्मामोजन : नगयऩालरकारे मस ऐन फभोश्चजभ प्राप्त गयेको 
अलधकाय कुनै यवषमगत सलभलत वा नगयप्रभिुराई प्रत्मामोजन गनत सक्न े
छ ।  

६७. लनमभ, लनदेश्चिका, कामतयवलध य भागतदितन फनाउन सक्न े : मस ऐनभा 
गरयएका व्मवस्थाहरुको प्रबावकायी कामातन्वमनको रालग नगयऩालरकारे 
आवश्मक लनमभ, लनदेश्चिका, कामतयवलध य भागतदितन फनाउन सक्नेछ ।  
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६८. फचाउ तथा िायेजी य फाश्चझएभा गने : मो ऐन वा मस ऐनभा गरयएका 
व्मवस्थाहरु सॊघीम तथा प्रदेि कानूनभा गरयएका व्मवस्थाहरुसॉग फाश्चझन 
गएभा फाश्चझएको हदसम्भ मो ऐनका सम्फश्चन्धत दपाहरु स्वत् लनष्कृम 
हनुेछन ्। 

 

 

 

आऻारे, 
अश्चग्न प्रसाद अलधकायी 

प्रभिु प्रिासकीम अलधकृत 
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